
REGULAMENTO DA OFERTA “1º MÊS GRATIS NO UPGRADE PARA COMBO COM FOX 

PREMIUM” 

 

Pelo presente instrumento a SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. (“SKY”) com sede na 

Av. das Nações Unidas, nº 12.901, 14º andar, Sala A, Torre Norte, CNPJ/MF 00.497.373/0001-

10, disponibiliza aos seus Clientes as Ofertas delineadas abaixo, de acordo com as disposições 

desse regulamento. 

 

1. Período e Validade da Oferta 

1.1. Os clientes poderão adquirir as Ofertas a partir de 11 de fevereiro de 2020 até 29 de fevereiro 

de 2020, podendo tal período ser prorrogado ao exclusivo critério da SKY. 

 

2. Definição 

2.1. A Oferta consiste na concessão de desconto integral durante o 1º (primeiro) mês de 

aquisição dos canais Fox Premium 1 e Fox Premium 2 (conjuntamente definidos como “Produto”) 

para os Clientes que solicitarem Upgrade em seus Planos. Para fins de explicação, o Cliente 

somente terá a concessão do desconto se solicitar a migração para um Plano Combo que possua 

o Produto em seu formato HD. 

 

2.2. O desconto mencionado é aplicável somente sobre o valor individual do produto Fox 

Premium 1 HD e Fox Premium 2 HD inclusos no Plano Combo, sendo certo que, para conteúdo 

em alta definição é necessário equipamento HD e televisão Full HD/HD Ready.  

 

2.3. As Ofertas não são cumulativas, não sendo possível que o mesmo Cliente adquira as Ofertas 

por mais de uma vez.  

 

3. Clientes Elegíveis 

3.1. Para aderir as Ofertas são Clientes Elegíveis somente os Assinantes SKY na modalidade 

Pós Pago, que realizem durante o Período de Oferta a migração (upgrade) para Planos Combo 

que possuam Fox Premium 1 e Fox Premium 2. 

 

4. Abrangência 



4.1. Esta Oferta tem abrangência em todo território Nacional. 

 

5. Adesão 

5.1. A adesão à Oferta poderá ser realizada via canal do Cliente SKY. 

 

6. Preço de Referência 

6.1. Ao aderir à Oferta o Assinante será beneficiado com um desconto de 100% (cem por cento) 

pelo período de 1 (um) mês (“Período de Desconto”). Ao fim do Período de Desconto, o 

Assinante pagará o valor integral pelo Produto, sendo o valor integral do Produto R$ 20,00 (vinte 

reais). 

 

6.2. Fica desde já certo que, o Período de Desconto será iniciado no mês de fevereiro de 2020 

e encerrado no mês de fevereiro de 2020.  

 

7. Encerramento da Oferta 

7.1. A SKY se reserva ao direito de encerrar a comercialização da Oferta mediante aviso prévio 

ao Cliente. 

 

8. Disposições Gerais 

8.1. A adesão a esta Oferta implica na aceitação total das condições e normas descritas neste 

Regulamento, bem como das Condições Gerais de Assinatura aplicáveis disponível no website: 

www.sky.com.br.   

8.2. Ficam ratificadas todas as disposições estabelecidas nas Condições Gerais de Assinatura, 

que se aplicam subsidiariamente a este Regulamento.   

8.3. As condições aqui expostas poderão ser adicionadas de materiais publicitários e 

informações constantes no website www.sky.com.br.   

8.4. Para entrar em contato com a SKY para solicitação de informações o número do SAC é 106-

11. Para deficientes auditivos e de fala, o número de contato do SAC é 0800-701 1200 

 

 


