Promoção
“Cliente Indica Amigo”
Sobre a promoção:
O Cliente ADT que indicar a ADT para seus
amigos e familiares ou contratar o
monitoramento para o seu segundo imóvel,
ganhará a isenção total de 1 mensalidade.
Veja abaixo como funciona.
Regulamento para participar:
1. O Cliente ADT precisa estar ativo há mais de 4 meses, para ter direito a promoção. Ou
seja, para o cliente indicar um local a ser monitorado com o objetivo de receber a
isenção da mensalidade ele precisa estar ativo há pelo menos 120 dias.
2. O Cliente ADT deve entrar em contato com o SAC e informar que quer participar da
promoção “Cliente indica Amigo”.
3. O Cliente ADT deverá informar seu número de contrato ou endereço para identificação.
4. A promoção apenas será válida para contratos de Alarme Monitorado ADT que
estiverem ativos e com situação financeira adimplente.
5. Para confirmar sua participação, o Cliente ADT deverá informar a sua senha e contra
senha .
6. O Cliente ADT deverá informar os dados do amigo indicado (Nome e telefone para
contato ou de seu segundo imóvel.
7. Equipe de agendamento entrará em contato com amigo indicado para confirmar a
participação e agendar a visita com o vendedor ADT.
8. O Cliente que fez a indicação recebe a bonificação de 1 mensalidade apenas se o
amigo indicado fizer a contratação ou se adquirir para seu segundo imóvel.
9. A bonificação será realizada no segundo mês após a ativação da conta indicada. Se o
contrato do Cliente ADT estiver com bonificação vigente, que foi concedida no
momento da compra do Alarme Monitorado ADT, a bonificação da promoção “Cliente
Indica Amigo” ocorrerá no primeiro mês após o fim da bonificação anterior.
10. Para validade da solicitação o Cliente ADT quem deve fazer o contato. Não será aceito
registro da promoção com a ligação do amigo querendo passar os dados do Cliente
ADT para bonificação.
11. Não serão aceitas indicações de contratos com data anterior a indicação.
12. Esta campanha é cumulativa e válida enquanto sua divulgação estiver disponível neste
site.
Serviço de Atendimento ao Cliente ADT
Grande São Paulo: 11 4004-1077 | Demais Localidades: 0800 703 8188

