
REGULAMENTO ORANGE FRIDAY 2021

1. A Promoção Orange Friday 2021 é válida apenas para compras efetuadas através do site
(https://www.nvoip.com.br/orange-friday-2021/) das 00:01 às 23:59 do dia 26/11/2021 ou
através do chat, Whatsapp ou telefone, diretamente com um de nossos Consultores;

2. Compras de créditos dentro do Painel da Nvoip não dão direito a uso da promoção,
mesmo se compradas no período da promoção;

3. O botão comprar será ativado às 00:01 e será desativado às 23:59 do dia 26/11/2021;
4. Os valores dos combos são:

a. Número Virtual Anual: R$99 no primeiro ano;
b. Central de Atendimento: R$299 no primeiro ano;
c. Máquina de Vendas: R$699 no primeiro ano;

5. O limite de compras de cada combo é:
a. Número Virtual Anual: 10 pedidos por CNPJ ou CPF;
b. Central de Atendimento: 1 pedido por CNPJ ou CPF;
c. Máquina de Vendas: 1 pedido por CNPJ ou CPF;

6. A promoção Número Virtual Anual é válida apenas para aquisição de novo número.
Portabilidades internas ou externas não são válidas. Não é possível migrar um plano de
número virtual mensal ou anual existente para a promoção;

7. Não é possível migrar um plano existente para algum combo da promoção;
8. Após 12 meses, os planos serão renovados com o preço de tabela, conforme abaixo:

a. Número Virtual Anual: R$240/ano;
b. Central de Atendimento: R$4.080/ano;
c. Máquina de Vendas: R$1.240/ano;

9. Caso o cliente não deseje renovar o plano anualmente, poderá migrar para outro plano
mensal;

10. A promoção é limitada para vendas das seguintes quantidades de cada produto: 1.000 (um
mil) planos de Número Virtual Anual, 500 (quinhentos) Combos Central de Atendimento,
500 (quinhentos) Combos Máquina de Vendas;

11. Clientes que cancelaram os planos comprados no período da promoção ou que tiveram
seus planos cancelados por falta de pagamento, perderão o direito a reativar o plano com
os valores promocionais, sendo necessário efetuar o pagamento dos valores dos planos
normais disponibilizados no nosso site;

12. Devido à grande quantidade de pedidos, o prazo para ativação dos números virtuais e das
recargas será até o dia 10/12/2021 e o prazo para configuração da Central de Atendimento
será até dia 23/12/2021, sendo priorizados os clientes de acordo com a ordem de compra;

13. As formas de pagamento aceitas durante a promoção serão: Boleto Bancário, Cartão de
Crédito e PIX;

14. Os pagamentos no boleto deverão ser feitos impreterivelmente até a data de vencimento
do mesmo. Pagamentos efetuados após a data de vencimento serão convertidos em
créditos normais na plataforma, sem benefício das promoções;
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15. A pessoa que se cadastrar na lista VIP está ciente e de acordo que irá receber e-mails
relativos a Orange Friday durante todo o período e até 30 dias após o fim da Orange
Friday, podendo ela se descadastrar através do link do próprio e-mail;

16. A pessoa que se cadastrar na lista VIP está ciente e de acordo que irá receber SMS
promocionais durante o dia 26/11/2021 contendo promoções e informações sobre a
Orange Friday.
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