
ENTRE NA REDE WELL

PLANO REDE WELL  80 MEGA POR R$ 79,00

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO  

A INORPEL- INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA, com sede na BR 230 Km 05, estrada de Cabedelo/Pb, inscrita no
CNPJ 08.720.054/0001-33, oferece aos clientes elegíveis a promoção abaixo nas condições deste regulamento:
1. A oferta É destinada exclusivamente aos 50 novos clientes de classe residencial - pessoa física ou que já foram clientes da well, que

estejam adimplentes e que estejam localizados exclusivamente em até 150 da rede de fibra well na cidade de Cabedelo.
2. Esta oferta terá validade no período de  01/12/2019 à 31/01/2020., podendo ser prorrogável a critério da Inorpel.
3. No máximo 03 contratos por CPF.
4. Ativação sujeita a viabilidade técnica e analise de crédito.
5. Objetivo da Promoção – O cliente que adquirir o plano abaixo, terá um desconto beneficio no valor de R$ 10,00 nos três primeiros meses,
após o que voltará a pagar o valor cheio de R$ 79,00 e instalação grátis.

PLANO REDE WELL 80 MEGA POR R$ 79,00

Instalação Grátis

6. Os equipamentos fornecidos pela Inorpel  serão cedidos em regime de comodato, ficando o assinante responsável  pela posse e
integridade dos bens, obrigando-se a fazer a manutenção dos mesmos e a devolvê-los por ocasião da extinção ou cancelamento do
contrato, a qualquer título, nas mesmas condições de funcionamento, ressalvados os desgastes naturais decorrentes do uso.

7.  A destruição, perda, dano ou extravio do equipamento de propriedade da Inorpel durante a execução do contrato, bem como a não
devolução por ocasião do término do mesmo, poderá ensejar na cobrança atualizada do valor do bem, excluídas as hipóteses de
caso fortuito e força maior devidamente comprovadas.

8. Caso a contratação promocional seja rescindida antes do término do prazo de vigência contratual (doze meses), o cliente ressarcirá a
empresa o valor do desconto concedido nas  03 (três) mensalidades 

9.  A presente oferta será rescindida em caso de (i) Inadimplência, (ii) descumprimento das obrigações contratuais, (iii) transferência de
titularidade, (iv) adesões a outras promoções não cumulativas com a presente promoção, (v) Cancelamento ou suspensão temporária
de qualquer dos planos necessários ao funcionamento desta promoção, (vi) mudança de endereço.

10. Caso o cliente solicite o cancelamento do serviço WELL o mesmo sujeitar-se-á à devolução do equipamento cedido em regime de
comodato em até 05 dias da data do cancelamento. Caso contrário a Inorpel poderá cobrar o valor atualizado pela não devolução do
equipamento a ser informado posteriormente ao prazo legal.

11.  A participação nesta oferta implica a aceitação total e irrestrita de todos os termos deste regulamento.
12. Esta é uma oferta para uso pessoal e intransferível, exclusiva para novos clientes que aderirem à oferta, não podendo, sob qualquer

hipótese, ser resgatável em moeda corrente.
13. A adesão aos planos de serviços desta oferta é pessoal e intransferível, bem como os direitos dela decorrentes, não sendo admitida a

transferência do titular, do uso e do gozo dos serviços nas condições estabelecidas neste regulamento, seja a que titulo for.
14. Para aderir à oferta o Cliente deverá fornecer documento de Identidade (RG ou equivalente), CPF e comprovante de residência e

estar adimplente com a Inorpel quando da adesão à promoção.

Inorpel – Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda.
Rodovia BR 230, km 05 – Cabedelo (PB)  Fone (83) 3228 – 9300. 
C.G.C.: 08.720.054/0001 – 33    e-mail : solucoes@inorpel.com.br


