
PLANO DE INTERNET 50 MEGA
(50 MEGA DE DOWNLOAD E 50 MEGA DE UPLOAD)

POR R$ 74,90.
*Oferta promocional válida para os assinantes que contratarem o serviço de Internet, 
exclusivamente o Plano 50 Mega, a ser prestado dentro da área de cobertura da Ideia Telecom 
(Caucaia/CE e Fortaleza/CE), em que esteja presente a estrutura física necessária para 
prestação do serviço. O assinante que aderir à presente oferta navegará com velocidade de 
download de até 50 Mega e de upload de até 50 Mega, pagando pelo serviço o valor mensal de 
R$ 74,90 (setenta e quatro reais e noventa centavos). O serviço ofertado deve ser contratado 
por um único usuário e para ser prestado num endereço único de instalação. A velocidade do 
Plano de Internet pode variar dependendo do equipamento (computador e periféricos) 
utilizado pelo Assinante, além de outros fatores fora de controle da Ideia Telecom. As 
velocidades máximas de download e upload do serviço de Internet apenas são garantidas para 
o acesso direto à rede da Ideia Telecom. A prestação do serviço ofertado, em especial o de 
acesso à Internet, é de natureza individual (SEM FINALIDADE COMERCIAL). Custo da taxa de 
instalação do serviço (R$ 130,00) suspenso, condicionado ao prazo mínimo de 12 meses de 
vigência contratual. Durante o período de fidelidade não é permitida a mudança do endereço 
de instalação do serviço para outro local. Caso o contrato seja extinto antes deste prazo (12 
meses), será devido o valor equivalente ao proporcional de eventual desconto concedido e ao 
custo proporcional da taxa de instalação do serviço. Oferta não cumulativa com outras 
promoções e/ou benefícios já existentes. A contratação de qualquer serviço e a adesão à Oferta 
estará sujeita à aprovação cadastral e verificação de condições técnico-estruturais para 
instalação do serviço no endereço/imóvel indicado na proposta de assinatura e somente 
produzirá efeitos jurídicos/legais a partir da instalação/habilitação do serviço contratado. 
Período de adesão à Promoção até 30/11/2018, podendo ser prorrogada a critério da Ideia 
Telecom. Consulte condições de aquisição e quaisquer esclarecimentos com o SAC através dos 

telefones (85) 3104-9101 ou 3387-1551.


