
 
REGULAMENTO 

Economize na sua conta de celular ou ganhe R$100,00 em crédito nas compras 
 

Esta Ação Pontual (“DESAFIO FAST”) será promovida pela Fast Shop S.A., inscrita no CNPJ 43.708.379/0001-00, situada na Avenida Zaki Narchi, 1664, Carandiru, São 
Paulo (SP), CEP 02029-001 (“Fast Shop”), através de compras realizadas no site e Televendas a partir do dia 18/05/2016 às 11:00 até 20/05/2016 às 23:59 pela Fast 
Shop.  
 
1 – DA AÇÃO  
1.1. A Ação refere-se a análise do valor pago mensalmente na conta do Participante, no plano pós-pago, incluídos os valores de franquia e os adicionais gastos em 
minutos e Giga Bytes superando o valor da franquia, acima do valor de R$100,00 (cem reais) com as operadoras VIVO, CLARO, NEXTEL e TIM. Visando oferta de 
franquia mensal com valor inferior, mantendo-se o mesmo total de minutos e internet já utilizados.  
 
1.2. Após o cadastro no Site para participar desta Ação Pontual (“DESAFIO FAST”), em até 48h faremos a tentativa de contato telefônico para análise e verbalização da 
proposta.  
 
1.3. Caso não seja ofertado melhor proposta de plano indicando economia (redução do gasto mensal indicado na conta – gasto total) ou mesmo valor de franquia 
mensal em pacote com mais minutos disponíveis para falar e/ou maior capacidade de Internet, o cliente receberá R$ 100,00 (cem reais) em cupom para gastar no Site 
da Fast Shop, para ser utilizado na aquisição de produtos com valor superior a R$ 400,00 (quatrocentos reais).  
 
1.4. Ação válida somente para compras exclusivas de planos pós-pago. Qualquer produto adicional, a compra será automaticamente desconsiderada da Ação.  
 
1.5. A Ação “DESAFIO FAST” é valida para compras realizadas no Televendas.  
 
1.6. Promoção não é válida para clientes com plano combo NET ou atrelados com TV, telefone Fixo ou Banda Larga, que tenham planos subsidiados pela operadora e 
em ações de retenção com fidelização de planos. 
 
1.7. O cupom de desconto de R$ 100,00 (cem reais) não poderá ser utilizado no resgate de produtos de Lista de Casamento pelos noivos ou compras para os noivos 
através dos presenteadores.  
 
1.8. O cupom de R$ 100,00 (cem reais) não é cumulativo com outras promoções do Club de Benefícios Fast Shop, compras no canal Televendas, cupons de descontos e 
cupons de aniversário.  
 
1.9. O valor em compras especificado neste regulamento, não poderá ser trocado por desconto ou quaisquer outros fins.  
 
2– DA VIGÊNCIA  
2.1. A ação “DESAFIO FAST” terá início às 00h00min do dia 18 de maio de 2016 até 19 de maio de 2016 às 23h59min para compras realizadas no Televendas.  
 
3 – DA ELEGIBILIDADE  
3.1. Poderão participar do “DESAFIO FAST” clientes que adquirirem uma nova linha ou portarem sua linha para uma das operadoras VIVO, CLARO, TIM e NEXTEL.  
3.2. Serão elegíveis ao desafio:  
1. Clientes dentro da área de cobertura atendida pela operadora.  

2. Titulares da fatura de plano pós-pago, das concessionárias de telefonia celular nacional.  

3. Encaminhar a cópia digitalizada (simples) da fatura, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após a requisição do voucher;  

4. A fatura de cobrança deverá ser do mês corrente ou anterior a solicitação;  
 
3.3. O início da contagem do prazo de recebimento do voucher se dará 72h (setenta e duas horas) após o recebimento da fatura na Fast Shop e comprovação do preço 
inferior ao valor do plano a ser apresentado ao cliente, que será em relação ao valor gasto na conta e não obrigatoriamente ao valor do plano contratado, visto que a 
economia poderá acontecer no enquadramento da utilização do plano de dados ou voz do cliente.  
4.4. A contagem do prazo para utilização do voucher será de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento.  
 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS  
Não será permitida a comercialização e/ou troca do voucher por qualquer outro bem, tampouco sua conversão em dinheiro.  
Para clientes que optarem em adquirir o plano ofertado, estes passarão pelo processo de avaliação de crédito da operadora. Caso tenham o plano negado pela 
operadora, por qualquer motivo, não caberá dano ou reparação por parte da Fast Shop. Visto que esta operação é de responsabilidade da operadora escolhida.  
A simples participação nessa Ação caracteriza, por si só, a aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições deste Regulamento.  
As questões não previstas neste Regulamento serão dirimidas no período da validade da Promoção mediante contato do Participante com o SAC Fast Shop nos 
telefones 3003-3728 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-010-3728 para demais localidades, de segunda-feira à sexta-feira das 8h às 22h e aos sábados das 
8h às 20h. Mediante a verificação sobre o status do pedido, para geração do cupom promocional.  
O cliente tem até 48h (quarenta e oito horas) para reclamar sobre a não concordância da proposta de plano mais econômico ou no mesmo valor com pacote maior de 
minutos e/ ou internet ser melhor do que a fatura enviada.  
Esta Promoção não envolve qualquer modalidade de sorte ou álea, assim não configura qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde, concurso ou operação 

assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no artigo 1º da Lei Federal 5.768/71. 


