Oferta assine 150 Mega e navegue até 300 Mega
Oferta 500 Mega
*Oferta promocional válida somente para os assinantes que contratarem o serviço de Internet Banda
Larga Fixa, no Plano “150 Mega”, com velocidade de 150 Mbps para download e de 75 Mbps para
upload, a ser prestado exclusivamente na área de cobertura de rede física de fibra óptica (tecnologia
“FTTH”) da Multiplay, mediante pagamento mensal de R$ 79,90. Ao Assinante que aderir à presente
Oferta, será concedido, durante a vigência contratual, o aumento das velocidades de download para
até 300 Mbps, e de upload para até 150 Mbps. O Preço de R$ 79,90 do Plano de Internet Banda Larga
Fixa “150 Mega” é composto pelo Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), no valor de R$ 39,95 e
pelo Serviço de Valor Adicionado de provimento de Conexão à Internet (SVA), no valor de R$ 39,95,
prestados de forma simultânea e complementar pela Multiplay.
**Oferta promocional válida somente para os assinantes que contratarem o serviço de Internet
Banda Larga Fixa, no Plano “500 Mega”, com velocidade de 500 Mbps para download e de 250 Mbps
para upload, a ser prestado exclusivamente na área de cobertura de rede física de fibra óptica
(tecnologia “FTTH”) da Multiplay, mediante pagamento mensal de R$ 99,90. O Preço de R$ 99,90 do
Plano de Internet Banda Larga Fixa “500 Mega” é composto pelo Serviço de Comunicação Multimídia
(SCM), no valor de R$ 49,95 e pelo Serviço de Valor Adicionado de provimento de Conexão à Internet
(SVA), no valor de R$ 49,95, prestados de forma simultânea e complementar pela Multiplay.
A velocidade do Plano de Internet contratado pode variar dependendo dos equipamentos
(computador e periféricos) utilizados pelo Cliente, além de outros fatores fora de controle da
Multiplay. As velocidades máximas de download e upload do Serviço de Internet Banda Larga Fixa
apenas são garantidas para o acesso direto via cabo à rede da Multiplay. A Multiplay garante as
velocidades médias de conexão de, no mínimo, 80% da velocidade máxima contratada, conforme
disciplinado pela Anatel. A instalação do serviço de Internet possui custo de R$ 480,00. O
pagamento do custo da taxa de instalação do serviço poderá ser suspenso, desde que o Cliente,
mediante celebração de Contrato de Permanência, permaneça com o Serviço de Internet Banda
Larga Fixa ativo pelo prazo mínimo de 12 meses (“Fidelização”). Em aderindo à condição de
fidelidade, durante o período de 12 meses, não será permitida a mudança do endereço de instalação
dos serviços para qualquer outro local/endereço. Caso o contrato seja extinto antes do prazo mínimo
de 12 meses, será devido pelo Assinante o valor equivalente ao custo proporcional da taxa de
instalação do serviço. O não cumprimento pelo Assinante do prazo de Fidelização, assim como o
cancelamento antecipado ou a alteração (upgrade ou downgrade) do plano do serviço de internet
Banda Larga Fixa contratado, implicará no pagamento, pelo Assinante/Cliente, do custo proporcional
da taxa de instalação do serviço cancelado. Ofertas promocionais não cumulativas com outras
promoções e/ou benefícios já existentes. A Contratação de qualquer serviço e a adesão à Promoção
estará sujeita à aprovação cadastral e verificação de condições técnico-estruturais para instalação
do serviço no endereço indicado na proposta de assinatura, e somente produzirá efeitos
jurídicos/legais a partir da instalação/habilitação do serviço contratado. Confira as áreas de
cobertura de rede, viabilidade técnica e mais detalhes sobre a presente Oferta no Regulamento
(sumário) para Concessão de Benefício Promocional e Fidelização. Oferta válida de 10.12.2021 a
31.12.2021.

