JB Informática e Telecom
Rua Guerra Junqueiro, 39, loja B, Paciência - RJ
Telefones: 21 3609-2843 / 3427-2211 / 96480-1236
TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome do Cliente: _______________________________________________, CPF: _____________________
RG: _____________________________ Email:_____________________________________________,
Endereço de instalação: ____________________________________________________________________,
Cep: ___________________, Rio de Janeiro – RJ - Telefone: (

)_______-________, solicita ATIVAÇÃO DE

INTERNET com as seguintes características:
Plano: ______ Megas de velocidade.

Valor da mensalidade: R$ ___________,

Este termo passa a fazer parte do contrato de prestação de serviço disponível em nosso site www.jbinfo.com.br no
qual o assinante se declara ciente e de acordo, podendo a qualquer tempo consultar, solicitar ou imprimir cópia do
mesmo. O assinante deverá conservar o equipamento deixado em comodato, sob pena de responder por
perdas e danos e envidar esforços para devolvê-lo no prazo máximo de 30 dias em caso de cancelamento
do serviço. Também se declara de acordo e sem nenhuma objeção ao local onde foram instalados os
equipamentos uma vez que houve acompanhamento do serviço de instalação seja pelo próprio assinante ou seu
representante não cabendo ao provedor nenhuma responsabilidade sobre mudanças de local por qualquer motivo.
Rio, ______ de ______________ de 20___,

_________________________________________________
Assinatura do Cliente

CONTRATO DE PERMANÊNCIA
I - O prazo de permanência deste contrato é de 12 (doze) meses
II - O benefício concedido ao cliente em virtude de sua fidelização é o desconto de R$ 200,00 no valor da taxa de
ativação cujo valor integral é R$ 400,00 para planos até 100Mb e R$ 600,00 para planos de 200Mb e 400Mb e valor
promocional na mensalidade.
III - Rescindindo o contrato de prestação de serviço antes do final do prazo de permanência, o cliente deverá
ressarcir ao provedor os valores concedidos em forma de desconto pela fidelização e pagar multa fixada em 30%
do valor devido até o término do prazo contratual conforme Contrato de Prestação do Serviço de Comunicação
Multimídea (SCM). O cálculo será proporcional ao tempo restante para o término do prazo de permanência.
IV - Este contrato se vincula ao contrato de prestação de SCM que se encontra disponível em nosso site
www.jbinfo.com.br.
Parágrafo único: Caso o cliente não se interesse pelo benefício oferecido, poderá optar pela adesão a qualquer
plano, não sendo a ele imputada a necessidade de permanência mínima.
Ciente e de acordo em _____ / _____ /_______,

______________________________________________
Assinatura do Cliente
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