
 

 
REGULAMENTO DO ULTRATON 

 
 

1. O que é o UltraTon? 
 

1.1 O UltraTon é uma oferta de taxas especiais sobre as transações (“Taxas UltraTon”), 

para todos os Clientes que realizarem a adesão a partir do dia 13 de dezembro de 2021. 

 
1.2 O Cliente deverá aderir à oferta UltraTon por meio do site, aplicativo ou em outros 

canais eletrônicos do TON (“Canais Oficiais”), estando a oferta UltraTon atrelada a este 

cadastro. Caso o Cliente utilize outro cadastro, em outro e-mail, as Taxas UltraTon não 

serão aplicáveis. 

 
2. Quem pode participar do UltraTon? 

 
 

2.1 As Taxas UltraTon se destinam a Clientes, pessoa física ou jurídica, que realizarem 

a contratação dos serviços do TON, mediante o pagamento da taxa de adesão. Para quem 

já é cliente, o TON permitirá a migração para usufruir das Taxas UltraTon, mediante o 

pagamento de uma taxa de adesão de: 

 
⋅	 12 (doze) parcelas de R$14,90 (quatorze reais e noventa centavos), em casos de 

clientes GigaTon; 

⋅	 12 (doze) parcelas de R$19,90 (dezenove reais e noventa centavos), em casos 

de clientes MegaTon; e de 

⋅	 12 (doze) parcelas de R$25,90 (vinte e cinco e noventa centavos) para clientes 

do Ton Básico. 

 

2.2. Caso o Cliente cancele os serviços, independentemente do prazo, a taxa de adesão 

ao UltraTon não será estornada. 



 

 

 

 
2.3 Os Clientes não poderão cumular os benefícios do “Ton Básico”, “MegaTon”, 

“GigaTon” e “UltraTon”, devendo escolher o produto correto no momento de contratação 

em nosso site e/ou aplicativo. 

 
2.4 Caso o Cliente escolha pelo produto incorreto em nosso site e/ou aplicativo, a 

única alternativa para usufruir da oferta UltraTon será o pagamento das taxas de 

transferência determinadas no item 2.1. 

	

3. Quais transações são contempladas pelas Taxas UltraTon? 
 
 

3.1 As Taxas UltraTon serão aplicadas somente para vendas realizadas por meio de 

cartão com chip e senha ou aproximação (NFC) nas Maquininhas Ton, nas modalidades 

débito, crédito à vista e crédito parcelado. 

 
4. As Taxas UltraTon podem ser ajustadas? 

 
 

4.1 As Taxas UltraTon são variáveis e sofrerão ajustes - aumento ou redução -, 

conforme sejam alterados os fatores que envolvem a sua precificação, como a da Taxa 

Selic. 

 
4.2 A variação da Taxa Selic é definida em reunião do Comitê de Política Monetária 

(Copom), órgão do Banco Central, que acontece a cada 45 (quarenta e cinco) dias. 

Havendo ajuste da Taxa Selic, o TON divulgará a atualização das Taxas UltraTon, que 

passarão a ser válidas a partir da comunicação em seus Canais Oficiais. 

 
4.3 A variação da Taxa Selic só influenciará o Valor da Taxa UltraTon para transações 

parceladas, ulizando-se a seguinte fórmula para seu cálculo: 

  



 

 

 

4.3.1 Declaração de Variáveis 
 

Taxa Base = 2.90% no momento do lançamento das Taxas UltraTon 

Número de Parcelas = número de parcelas em que a venda foi realizada, sendo 

igual a 1 em caso de crédito à vista. 

Coeficiente de Preço = 75% no momento do lançamento deste Plano de Taxas 

SELIC = valor da Taxa Selic a.a. usada como referência de cálculo. 
 
 

4.3.2 Fórmula de Cálculo 
 

Precificação = Taxa Base + [Número de Parcelas * Coeficiente de Preço * (SELIC/12)] 
 

4.4 A variável SELIC, que compõe a fórmula indicada no item 4.3.2, não poderá ser 

inferior a 12,00% (doze por cento), sendo este o patamar mínimo aplicável para fins de 

cálculo da precificação das Taxas UltraTon. 

 
4.5 As Taxas UltraTon ficarão disponíveis nos em nossos Canais Oficiais e também 

poderão ser consultadas por meio do link: 

https://assets.lojastonemais.com.br/pages/taxas-ton/ultraton.html . 

 
4.6 Os clientes farão jus às Taxas UltraTon por prazo indeterminado, estando cientes 

de que a contratação desta oferta só deverá ser feita pelos Clientes que desejam o 

benefício de obterem taxas reduzidas, mas que sofrerão atualização periódica – aumento 

ou redução -, com base no ajuste da Taxa Selic. 

 
4.7 O TON não pode oferecer qualquer garantia acerca da manutenção das Taxas 

UltraTon de maneira fixa ou vitalícia, de modo que elas poderão ser alteradas a qualquer 

tempo. 

 
 
 
 



 

 

 

4.8 Caso as Taxas UltraTon sofram qualquer ajuste por qualquer outro motivo, o TON, 

visando construir bons relacionamentos, pautados na transparência, comunicará os 

Clientes para que ele tome conhecimento das novas taxas a serem praticadas. 

 
4.9 As Taxas UltraTon estão diretamente vinculadas à adesão realizada no âmbito 

deste Regulamento e dos Termos e Condições de Uso do TON, enquanto estiver disponível 

em nossos Canais Oficiais, de modo que se o Clientes realizar o cancelamento dos Serviços 

TON e solicitar o estorno da taxa de adesão, ou realizar nova adesão posteriormente, não 

será garantida a manutenção das Taxas Ultra Ton. 

 

5. Condições Gerais. 
 
 

5.1 Ao aderir ao UltraTon, os Clientes estarão contratando os serviços e produtos do 

TON, devendo, portanto, estarem cientes e concordarem com todas as disposições dos 

Termos e Condições de Uso e da Política de Privacidade do TON. 

 
5.2 O presente regulamento estabelece condições gerais para adesão ao UltraTon, 

mas não gera nenhum vínculo por parte do TON, que poderá, a seu livre critério, realizar 

ou não o credenciamento de Clientes interessados. 

 
5.3 Visando garantir segurança para os nossos produtos e serviços, o TON se reserva 

o direito de descredenciar de sua plataforma todos os Clientes que violarem este 

regulamento e/ou o contrato, não ficando garantido a manutenção das Taxas UltraTon. 

 


