
 

 

REGULAMENTO “PROMOÇÃO BLACK NOVEMBER” 

 

O presente regulamento tem a finalidade de disciplinar a promoção 

“BLACK NOVEMBER ” que será promovida pela DIGAWEB. 

 

 

I. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROMOÇÃO 

 

DIGAWEB TELECOM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n. º 32.126.630/0001-01, com sede na 

Floriano Peixoto, 1147, cidade de Ubiratã, Estado do Paraná, CEP 

85.440-000, telefone (44) 3543-1618, sendo aberta à participação 

para cliente e novos clientes domiciliados na área de abrangência 

da empresa DIGAWEB sendo as cidades, Ubiratã, Campina da 

Lagoa e Juranda.  

 

a. A promoção é válida somente na área de atuação da 

DIGAWEB e destinada exclusivamente clientes e novos clientes 

pessoa física com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, 

completos no ato da aquisição do produto, ou pessoa jurídica, 

ambos  residentes e domiciliados na área de atuação da 

DigaWeb, considerados “Elegíveis” na forma deste 

Regulamento (individualmente, “participante” ou, simplesmente, 

“você”). 

 
 



b. Para os fins deste Regulamento e participação na presente 

Promoção, são consideradas Participantes “Elegíveis” as 

pessoas que preencherem todos os requisitos deste 

Regulamento. 

 

 

II. INÍCIO E TÉRMINO DA PROMOÇÃO 

a. Esta promoção terá início em 01/11/2021 e término em 

30/11/2021, às 23h59. 

 

III. PARTICIPAÇÃO NA PROMOÇÃO 

a. Para participar da promoção, basta o cliente assinar um dos 

planos de internet fibra óptica, telefonia fixa, TV por Assinatura 

e/ou telefonia móvel 4G dentro do período de validade da 

promoção. 

 

b. Caso o assinante já seja cliente da DIGAWEB basta fazer um 

upgrade do seu plano atual.  

 

Observação: Devera ser verificado a necessidade da troca de 

equipamento. 

 
 
 

 
IV. BONIFICAÇÃO DA CAMPANHA 

a. Ao contratar internet e TV, será isento 2 meses da internet e 
pago somente o valor da mensalidade da TV. E em fevereiro 
será cobrado o valor integral do contrato. Valido para boleto ou 
cartão de credito. 

 
b. Ao contratar qualquer plano individual de internet, TV, 4G ou 

telefone fixo, ganha 50% de desconto em 2 mensalidades e 
começa a pagar somente em fevereiro de 2022 o valor integral 
do contrato. Valido para boleto ou cartão de credito. 

 
c. Ganha um brinde ao contratar TV, plano Ligth, Digital, 

Premium.  



 

 

V. BONIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO 

Para o período da promoção a taxa de instalação é gratuita, 

exceto  contratos de produtos empresariais  e de produtos 

rurais. 

 

 

VI. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1.1. As dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que 

não puderem ser solucionadas por meio da aplicação do presente 

regulamento, serão dirimidas pela empresa DIGAWEB, através do 

telefone (44) 3543-1618. 

1.2 O regulamento desta campanha estará disponível com a equipe 

de colaboradores da Digaweb e pelo site www.digaweb.com.br.   

1.3. Fica desde já eleito o foro da Comarca de Ubiratã/PR para 

solução de quaisquer questões referentes ao regulamento da 

presente campanha.  

 

Ubiratã, Novembro de 2021.  
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