Regras Promoção Natal Funcional Net Dezembro/2019
Promoção realizada pela empresa FUNCIONAL INFORMATICA LTDA, nome
fantasia “FUNCIONAL NET”, pessoa jurídica de direito privado, devidamente
inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 10.399.288/0001-72, com Inscrição Estadual sob o número
255.738.153, com sede na Rua Santa Cruz, 293 – Águas Claras CEP 88353600. Promoção Válida de 01/12/2019 até 31/12/2019.

Para participar da promoção deste regulamento, é necessário ter a qualidade de
pessoa física, para contratações de Link Compartilhado, prestado pela Funcional
net, além de cumprir os requisitos a seguir.
1. Será concedido desconto na Instalação/Ativação do plano para até 200 metros
de cabo óptico, contados desde a CTO (Caixa de Atendimento) até a residência
do cliente. Caso passe desta metragem será cobrado apenas a metragem
adicional (R$ 1,30 (um real e trinta centavos) o metro).
2. Esta Promoção não é válida em regiões onde foram projetados atendimento
sob demanda, que são atendidos de forma diferenciada por terem o custo
projetado junto aos moradores da região, para maiores informações entrar em
contato com a Funcional nos telefones 47 33517848 ou 47 3252 9307.
3. Todos os pedidos de adesão estão sujeitos à viabilidade técnica e análise de
crédito.
4. Os planos nas condições desta promoção estão condicionados a fidelidade de
12 meses a partir da assinatura do termo de adesão do contrato SCM;
5. Ao exclusivo critério da Funcional Net, ou mesmo na hipótese de força maior
ou caso fortuito, as regras da presente promoção poderão ser modificadas.
6. Serão automaticamente excluídos os participantes que tentarem burlar ou
fraudar as regras estabelecidas neste Regulamento.
7. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes desta
promoção deverão ser primeiramente dirimidas pelos seus respectivos
organizadores.
17. Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca de Brusque/SC para solução
de quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente promoção.

Brusque, 01 de dezembro de 2019.

