
HughesNet oferece promoção para novos assinantes em março 
  

Consumidores que adquirirem o serviço até o final do mês terão uma redução 
de R$ 50 na mensalidade durante três meses 

  
São Paulo, março de 2017 – A HUGHES, líder mundial em telecomunicações 
via satélite, anuncia um desconto especial para novos assinantes da 
HughesNet, banda larga via satélite da empresa. Os consumidores que 
adquirirem o serviço em março terão uma redução de R$ 50 na mensalidade 
durante os três primeiros meses. Após esse período, a mensalidade volta ao 
preço original. A promoção é válida para os planos residenciais¹ de 15 e 20 
mega de velocidade. 

Durante a promoção, a HughesNet também oferece condições especiais na 
taxa de adesão. Nos planos residenciais, a taxa de adesão passa a ser de R$ 
199,00, para pagamentos com cartão de crédito, ou três parcelas de R$ 70,00, 
na cobrança da fatura da HughesNet. Já nos planos empresariais, a taxa de 
adesão é de R$ 299,00, com cartão de crédito, ou três parcelas de R$ 110,00, 
para pagamento direto na fatura.  

A oferta é válida de 6 a 31 de março. Veja abaixo a comparação de preços da 
HughesNet com e sem a promoção: 

Planos residenciais 

Planos residenciais Plano 15 mega Plano 20 mega

Velocidade de download (Mbps) 15 mega 20 mega

Velocidade de upload (Mbps) 1,5 mega 2 mega

Franquia de dados principal (GBs) 20 giga 25 giga

Franquia de dados extra (da 0h às 7h) 30 giga 40 giga

Franquia mensal total (GB) 50 giga 65 giga

Mensalidade (durante os três primeiros meses*) De R$ 349,90 
Por R$ 299,90*

De R$ 449,90 
Por R$ 399,90*

Taxa de adesão
De R$ 359,00 

Por R$ 199,00 no cartão ou três 
parcelas de R$ 70,00 na fatura

Contrato de fidelidade 12 meses



O cliente ainda pode adquirir franquias adicionais de 1 giga por R$ 29,90, 5 
giga por R$125,00 e 10 giga por R$200,00, válidas para todos os planos. 

¹ Essa oferta não é valida para o plano Smart, que está disponível apenas no estado do Rio de Janeiro. 

Sobre a HUGHES 

A Hughes Network Systems, LLC (Hughes) é líder mundial no fornecimento de 
banda larga via satélite e oferece tecnologias inovadoras de rede, serviços 
gerenciados e soluções empresariais e governamentais no mundo todo. A 
Hughes já entregou mais de 4,8 milhões de sistemas para clientes, em mais de 
cem países. O número representa cerca de 50% do mercado. Com sede em 
Germantown, Maryland (EUA), a Hughes tem escritórios de vendas e suporte 
em todo o mundo e é uma subsidiária integral da EchoStar Corporation 
(Nasdaq: SATS). No Brasil, a empresa está presente desde 1968 e opera com 
serviços de telecomunicações via satélite desde 2003. A Hughes oferece 
soluções para diversas empresas, como operadoras, agronegócio, educação, 
governo, indústria e varejo. São 30 bases técnicas no País e um Centro de 
Operações de Rede em Barueri, SP. Para mais informações, acesse 
www.hughes.com.br.  
  
Sobre a EchoStar 
  
A EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS) é uma provedora global de operações 
de satélite, soluções de TV digital e transmissão de conteúdo. Com sede em 
Englewood, Colorado (EUA), e com negócios em todo o mundo, a EchoStar é 
pioneira em tecnologias seguras de comunicação, por meio de suas unidades 
de negócios EchoStar, EchoStar Technologies Corporation e Hughes Network 
Systems. Para mais informações, acesse www.echostar.com. Siga @EchoStar 
no Twitter. 
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