
REGULAMENTO

PROMOÇÃO INDIQUE E GANHE

São  partes  deste  regulamento  o  ASSINANTE,  qualificado  no  Termo  de  Adesão  da

OPERADORA, e a LINCA TELECOMUNICAÇÕES LTDA., doravante denominada simplesmente

como “OPERADORA” ou “LINCA”.

1. DESCRIÇÃO GERAL DA PROMOÇÃO

1.1 A  Promoção  “INDIQUE  E  GANHE”  (doravante  denominada  Promoção),  realizada  pela

Operadora tem por objetivo incentivar as indicações de novas adesões aos planos de internet da

Linca, a fim de gerar também, um relacionamento pessoal com os Assinantes Indicadores.

1.2 A Promoção consiste em conceder ao Assinante de internet ativo uma mensalidade grátis de

internet,  conforme a indicação de 3 (três)  amigos realizada,  e após a assinatura concluída e

internet instalada dos três indicados. As indicações se tornam inválidas, caso qualquer um dos

Indicados não sejam da área de cobertura da Operadora e/ou possua restrição de crédito.

2. CLIENTES ELEGÍVEIS À PROMOÇÃO

2.1 São elegíveis à presente promoção todos os assinantes de internet ativos na base e novos

assinantes,  pessoas físicas,  que possuírem acesso à internet dentro da área de cobertura da

Operadora. Os participantes são subdivididos em dois grupos, sendo:

• ASSINANTE INDICADOR: qualquer pessoa física que possua serviço de internet banda

larga fixa residencial ativo e que realize o processo de indicação.

• ASSINANTES INDICADOS: qualquer  pessoa  física  que  adquira  um plano  de  internet

diretamente pelo canal  exclusivo desta promoção, por meio da indicação do Assinante

Indicador.

2.2 Não é permitido a participação de assinantes que forem funcionários da Linca.

3. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PROMOÇÃO



3.1  A participação  na  promoção  ocorre  por  período  indeterminado,  podendo  ser  alterada  ou

descontinuada a exclusivo critério da Linca.

4. COMO FUNCIONA A PROMOÇÃO

4.1  Toda e qualquer indicação deve ser realizada através do site  www.linca.net.br.  Indicações

verbais ou por qualquer outro meio diverso daquele não são válidas.

4.2 Para indicar  três Assinantes/Amigos,  o  Indicador deverá acessar o site  www.linca.net.br e

efetuar as indicações através do link do canal da promoção:  www.linca.net.br/indique-  e-ganhe  ,

preenchendo o formulário com nome completo, CPF do titular da assinatura e telefone de contato,

além do nome e o telefone do Indicado.

4.3 O Assinante  Indicador será contatado para confirmar as informações sobre as indicações e

receberá um link de compras para compartilhar com os Assinantes/Amigos Indicados.

4.4 No caso de não haver retorno dos Indicados em um período de 30 (trinta) dias, as indicações

serão canceladas e para participar da promoção, o Indicador deverá enviar uma nova solicitação

de indicação.

4.5 No caso de indicações duplicadas por indicadores diferentes serão consideradas apenas a

primeira indicação, de acordo com a data de preenchimento,  realizando, para tanto, análises de

data e horário.

4.6  O processo  de  aquisição dos Assinantes Indicados pode  ser  realizado através  do  site

www.linca.net.br ou do Telefone (45) 99904-0364, informando dados pessoais, dados de contato,

período e data para a realização de instalação do serviço, vencimento da mensalidade, tipo de

cobrança (ex. boleto por e-mail ou débito automático), parcelamento da taxa de instalação, foto da

CNH ou RG frente e verso para comprovação da identificação.

4.7 Após recebermos a solicitação de contratação,  será realizada a análise de crédito e nossa

equipe entrará em contato com os Assinantes Indicados para realizar a assinatura da proposta

digital.

5. DA INSERÇÃO DO DESCONTO

5.1 A mensalidade grátis será concedida somente após a confirmação e aprovação do cadastro

dos Amigos Indicados, que se dará através da instalação, ativação e assinatura do contrato de um

dos planos de internet, de acordo com a política interna da Empresa.
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5.1.1 A mensalidade grátis será concedida no mês seguinte a confirmação e aprovação 

das indicações, nos termos do item 5.1.

5.2 O benefício  é exclusivo para o sistema do Indicador, sendo intransferível, não podendo ser

convertido em dinheiro ou cedido para outro Assinante. Verifique e confirme antes de cadastrar as

indicações, para não ocorrer de cadastrar os dados de outro cliente indicador. Depois de enviado,

não terá como alterar, e a mensalidade grátis será aplicada no CPF informado na indicação.

5.3 Em caso de serviço inativo ou cancelado, o  benefício  será inválido. Não terá como atribuir,

nem converter e tampouco transferir para outro assinante.

6. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO SERVIÇO

6.1 Em caso de suspensão temporária do serviço por qualquer motivo, a possibilidade de usufruir

da promoção fica bloqueada até a restituição da suspensão.

7. DEMAIS REGRAS DA PROMOÇÃO

7.1  A Operadora reserva-se o direito de alterar,  suspender ou cancelar  a presente Promoção,

mediante aviso prévio nos termos previstos na regulamentação em vigor.

7.2 A Promoção é válida somente dentro da área de cobertura atendida pela Operadora.

7.3 A oferta possui compromisso de permanência mínima de 12 meses para todos os planos de

internet. Em caso de cancelamento, será cobrada a taxa de adesão proporcional.

7.4 O Assinante Indicador fica desde já   fica   advertido que   a mensalidade grátis   só será concedid  a  

se a realização do processo de indicação ocorrer por meio do canal INDIQUE   E GANHE  , no site  

da  Linca.    Se,  por  qualquer  motivo,  a  indicação ocorrer  por  outro canal  de atendimento  

(como  por  exemplo,  se  o  Assinante  Indicador  entrar  em  contato  com  a  Central  de

Atendimento e realizar a indicação) o benefício não será fornecido.   Ou seja, qualquer outra  

forma de adesão diversa do Indique E Ganhe não gerará os benefícios aqui descritos. Em respeito

à  privacidade  do  Usuário  Indicado,  a  Linca  não  poderá  fornecer  quaisquer  documentos  que

comprove a efetivação da venda por outro canal de atendimento ao Assinante Indicador, mas será

possível que os Assinantes Indicados requeiram a prova (ligação, mensagens, e-mails ou outros).

7.5 Por mês,  o Assinante Indicador receberá apenas uma mensalidade grátis a cada 3 (três)

Assinantes Indicados. Logo, em caso de  6 (seis) ou mais indicações em um mês, o Assinante

Indicador receberá o benefício em meses subsequentes.


