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TERMO PROMOCIONAL PROMO  

Este instrumento é complementar e indissociável ao Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação 
Multimídia (Contrato SCM), seus anexos e ao Termo de Adesão de Sublicenciamento de Uso de Software 
registrado no 4º Oficio de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Curitiba/PR sob 506.384, firmado 
entre o ASSINANTE e a GVT. 

 

1. OBJETO 

1.1. O Objeto desta promoção consiste na formalização da oferta do produto PROTECT INVASÃO PROMO 
a uma mensalidade R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) e do produto PROTECT TOTAL PROMO a uma 
mensalidade de R$ 8,30 (oito reais e trinta centavos) válidos até 01 de janeiro de 2015. 

1.2. Os produtos acima descritos são ofertados a preços promocionais considerando o valor integral de um 
dos produtos que são R$ 10,30 e R$ 13,30 respectivamente. 

 

2. VIGÊNCIA 

2.1. Esta promoção não está mais disponível para novas aquisições. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO  

3.1. Os preços descritos no item 1.1 desde termo serão válidos até 01 de janeiro de 2015 podendo 
ser prorrogados. Passado esse período a GVT poderá aumentar os preços dos produtos acima 
descritos até o limite do valor integral de respectivo produto. 

3.2. Os valores integrais poderão ser reajustados anualmente, em prazo não inferior a 12 (doze) meses a 
contar a partir da data de lançamento do produto (março 2012). O reajuste se dará de acordo com 
índice IGP-DI ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo.  

3.3. Ao término do período promocional, os serviços serão cobrados de acordo com os valores 
integrais descritos no item 1.1 salvo se referidos preços tenham sido reajustados conforme 
descrito na cláusula acima tabela vigente na época. 

3.4. Os benefícios concedidos através desta promoção são cumulativos ao desconto contido na 
cláusula 1.3.1 do Termo de Concessão de Benefícios e Fidelização, porém, não são cumulativos 
com qualquer outro benefício concedido pela GVT em outras promoções. 

4. ENCERRAMENTO DA PROMOÇÃO 

4.1. Os clientes deixarão de usufruir o benefício desta promoção em caso de: 

4.1.1. Término dos períodos promocionais; 

4.1.2. Cancelamento do produto contratado; 

4.1.3. Migração para qualquer produto não elegível para promoção; 

4.1.4. Mudança de endereço para região não atendida; 

4.1.5. Transferência de titularidade do produto contratado; 

4.1.6. Inadimplemento de qualquer obrigação contratual por parte do Cliente, inclusive, mas não somente, na 
realização de uso indevido e/ou ilegal (fraude) dos serviços contratados. 

5. CONDIÇÕES GERAIS  

5.1. A participação nesta promoção implica a aceitação total e irrestrita de todas as cláusulas deste termo 
promocional. 

5.2. Fica Eleito o foro do domicílio do ASSINANTE como o competente para dirimir qualquer conflito ou 
controvérsia oriunda deste Termo. 

 

Curitiba, 09 de maio de 2014. 
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