
 
SKY BRASIL SERVICOS LTDA. 

CNPJ: 72.820.822/0001-20 
www.sky.com.br 

SAC: 106 11 / exclusivo para 
deficiente auditivo e da fala: 

0800 701 1200 

SUMÁRIO DE CONTRATAÇÃO 
DOS PLANOS DE TV POR 
ASSINATURA PRÉ-PAGOS 

Versão: 
1.0 

Publicado: 
20/09/2016 

 
Página 1 de 4 

 

 

Avenida das Nações Unidas, 12.901 – 14º e 15º andares – Torre Norte – Bairro: Brooklin Novo 
CEP 04578-000 – São Paulo / SP – Brasil 

 
 

 

 
SUMÁRIO DE CONTRATAÇÃO DOS PLANOS DE TV POR ASSINATURA 

PRÉ-PAGOS DA SKY 
 
1. OFERTA PARA CONSUMIDORES SKY – FORMA DE PAGAMENTO 
PRÉ-PAGA  
 
Esta oferta é aplicável para CONSUMIDORES SKY forma de pagamento Pré-
Paga, que contratarem os Planos de Serviços indicados no item 1.1, dentro do 
período indicado no item 2. 
 
1.1. PLANOS DE SERVIÇOS E VALORES DE PREÇOS E TARIFAS 
APLICÁVEIS 
 
Abaixo constam os Planos de Serviços que participam desta oferta, com os 
preços dos produtos de aquisição e das recargas: 
 

Planos* Preços dos Produtos Aquisição ** 

SKY PRE PAGO SMART 6M
  

R$359,40 
 

SKY PRE PAGO SMART 6M 
II ¹ 

R$479,40 
 

SKY PRE PAGO SMART 6M 
HD 

R$479,40 
 

SKY PRE PAGO SMART 
12M 

R$598,80 
 

SKY PRE PAGO MASTER 
6M 

R$479,40 
 

SKY PRE PAGO MASTER 
6M II ¹ 

R$599,40 
 

SKY PRE PAGO MASTER 
12M 

R$838,80 
 

SKY PRE PAGO FLEX   R$144² ou R$299³ 

 
* Os produtos do portfólio SKY PRE PAGO poderão ser ofertados com e sem 
programação 
** Esses valores são válidos para pagamento realizado nas modalidades via 
cartão de credito, dinheiro ou financiamento da caixa, quando aplicável. Os 
valores estarão sujeitos a alterações 
 (1) Na compra do SKY PRE PAGO SMART 6M II ou SKY PRE PAGO MASTER 
6M II, com 2 pontos principais, ou qualquer outra promoção ou oferta que 
disponibilize um ponto adicional, todos serão instalados obrigatoriamente no 
mesmo endereço  
 (2) Valor referente ao equipamento DIGITAL 
(3) Valor referente ao equipamento HD 
 

http://www.skybandalarga.com.br/
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RECARGAS  SMART MASTER ADVANCED DIGITAL POP 

15 DIAS R$29,9 R$48,90    

30 DIAS R$49,9 R$79,90 R$89,90 R$9,90  

3 MESES R$140,70 
ou 

3*R$46,90 

R$230,70 
ou 

3*76,90 

   

6 MESES R$257,40 
ou 

6*R$42,90 

R$437,40 
ou 

6*R$72,90 

   

12 MESES R$478,80 
ou 

12*R$39,9 

R$838,8 
ou 

12*R$69,9 

  R$298,8 
ou 

R$12*24,90 

*  O parcelamento das recargas é disponibilizado apenas em alguns canais de 
recarga (tais como, mas não se limitando, site da SKY e telefone). Para mais 
informações consulte www.skyprepago.com.br. 

 
 2. PERÍODO PROMOCIONAL  
 
O período de validade da oferta dos Planos de Serviços descritos no item 1.1 é 
de 01/05/2016 a 01/10/2016 sujeita a disponibilidade de equipamento em 
estoque e condições comerciais. 
 
3. REGRAS DE REAJUSTE 
 
Os preços dos produtos de aquisição e valores de recarga poderão sofrer 
reajuste de preço e deverão seguir o Índice Geral de Preços do Mercado 
(IGPM), podendo ser cumulativo do período do ultimo reajuste.  
 
4. VALOR DE INSTALAÇÃO 
 
A instalação está sujeita à análise de viabilidade técnica a ser realizada pela 
Rede Credenciada SKY e será cobrada uma taxa de instalação de no mínimo 
R$ 80,00 (oitenta reais). 
 
5. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
Caso o consumidor necessite de assistência técnica e exista uma recarga 
ativa, ou seja, durante a vigência de uma contratação de TV por assinatura por 
prazo determinado, o mesmo deverá entrar em contato com o SAC por meio do 
telefone 10611 e agendar a visita técnica. Não existindo uma recarga ativa, o 
consumidor deverá entrar em contato diretamente com um técnico credenciado 
Em ambas as situações haverá cobrança pelos serviços prestados. Garantia de 
90 dias da visita técnica. Para mais informações, consulte o site 
assine.sky.com.br. 
 
 

http://www.skybandalarga.com.br/
http://www.skyprepago.com.br/
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6. VIABILIDADE TÉCNICA DA INSTALAÇÃO 
 
A instalação de qualquer produto da SKY está sujeita à análise técnica 
realizada pelo credenciado da SKY. No caso de impossibilidade de instalação, 
a SKY não estará obrigada a realizá-la. Não será cobrado nenhum valor pela 
realização de análise de viabilidade técnica.  
 
Os pontos opcionais devem ser instalados no mesmo endereço do ponto 
principal, conforme possibilidade técnica e televisores disponíveis. 
 
 
7. DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA 
 
O CONSUMIDOR pode assumir o Compromisso de Permanência Mínima 
equivalente ao prazo de disponibilização da recarga adquirida, limitado a 12 
(doze) meses, durante o qual, no caso de rescisão antecipada, o 
CONSUMIDOR pagará multa de forma proporcional ao número de meses 
restantes para o término do Compromisso de Permanência Mínima do 
SKY Pré-Pago. Nas contratações iniciais, (novos CONSUMIDORES), com a 
concessão dos equipamentos necessários à recepção do sinal sem custo ou 
com desconto, o valor da multa decorrente do cancelamento antes do 
término do período de Compromisso de Permanência Mínima 
corresponderá a: (i) R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) na aquisição da 
recarga inicial de 6 (seis) meses contendo mais de 20 (vinte) canais pagos 
no pacote; (ii) R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) na aquisição da 
recarga inicial superior a 6 (seis) meses contendo mais de 20 (vinte) 
canais pagos; (iii) R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) na aquisição da 
recarga inicial superior a 6 (seis) meses contendo menos de 20 (vinte) 
canais pagos. Nas recargas posteriores, para CONSUMIDORES que já 
possuírem os equipamentos necessários à recepção do sinal, quando for 
concedido desconto promocional para contratações superiores a 30 (trinta) 
dias, o valor da multa decorrente do cancelamento antes do término do 
período de Compromisso de Permanência Mínima será equivalente ao 
desconto concedido. Valores sujeitos a alteração. Para mais informações 
consulte o site www.skyprepago.com.br. 
 
O CONSUMIDOR também poderá adquirir os Equipamentos de terceiros e, 
neste caso, tais Equipamentos somente serão conectados à rede da SKY se 
possuírem certificação e homologação emitida pela ANATEL e cumprirem os 
requisitos técnicos definidos pela SKY como necessários para a devida fruição 
dos serviços. Comentário consumidor: esta informação está de acordo com o 
contrato, mas não se encontra na Proposta de Assinatura/Sumário de 
Contratação já aprovado. Assim, para que haja uniformização de informações, 
solicitaremos a alteração do texto aprovado para incluir esta informação. 
 
 
 

http://www.skybandalarga.com.br/
http://www.skyprepago.com.br.validar/
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8. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO SKY PRÉ-PAGO 
 
A transmissão dos canais abertos obrigatórios, assim como eventuais canais 
cortesia e de rádio, será disponibilizada, por liberalidade da SKY, pelo período 
de 30 (noventa) dias, contados do término da recarga contratada. Finalizado 
este prazo, o sinal recebido será suspenso por completo até a realização de 
nova recarga.  
 
9. RECADASTRAMENTO 
 
Dentro do período de 12 meses, o usuário deverá atualizar o seu cadastro pelo 
telefone 10611, para evitar o bloqueio de segurança. A falta de atualização 
cadastral poderá ocasionar o bloqueio total ou parcial dos equipamentos SKY 
PRÉ-PAGO.  

http://www.skybandalarga.com.br/

