Junior e Bruno Peças e Serviços em Informática LTDA -CNPJ: 09.157.615/0001-09

Informática e Telecom

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Nome do Titular: _____________________________________________________CPF/CNPJ:___
_____________________________________________________CPF/CNPJ:_____.______.______-___
Endereço atual da instalação: Rua ______________________________________nº ______ Bairro_____________________
Complemento ________________________
________________________________________________

Cep: ___________-_____
___________
Rio de Janeiro – RJ.

VEM POR MEIO DESTE SOLICITAR a alteração abaixo. Desde
sde já declaro que fui informado sobre os requisitos
mínimos (hardware e roteador) para um melhor desempenho nos planos a partir de 100Mb
100M e também a geração
de faturas proporcionais na mudança de vencimento
vencimento: (marcar somente o que pretende alterar)
( ) MUDAR O VENCIMENTO DA FATURA: INFORME O NOVO DIA: ___________
___________(HAVERÁ
(HAVERÁ FATURA PROPORCIONAL)
( ) MUDAR O ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO:: PREENCHA O NOVO ENDEREÇO
Rua ___________________________________
_________________________________________________nº
_______nº _______Bairro____________________________
Complemento _________ _________________
_______________________________
________ Cep: ____________________ em Rio de Janeiro – RJ.
( ) MUDAR A TITULARIDADE: O novo assinante assume total responsabilidade pelo contrato declarando estar
ciente e de acordo com suas cláusulas. PREENCHA OS DADOS DO NOVO TITULAR .
Nome:______________________________________________________ Tel. Celular: (___)____________
(___)____________-______________
E-mail:
mail: __________________________________________CPF:______.______.______
__________________________________________CPF:______.______.______-____
____ RG: ________________________________ ___ .

Assinatura do Novo Titular:: ______________________________________________ (Enviar cópia do RG).
1ª Assinatura

Autorizo a mudança: ______________________________
_________________________________________ Data : ______ /______ /________
OBSERVAÇÔES: Igual ao documento e NÂO PODE HAVER RASURA. ENVIAR COM CÓPIA DO RG.
RG

( ) ATERAR PLANO DE INTERNET, selecione abaixo o novo plano mensal e ASSINE contrato de fidelidade:
fidelidade
( )400Mega-R$ 199,00

( )200Mega--R$ 149,00

( )100Mega-R$ 99,00

( )30Mega - R$ 89,00

( )400Mb PLUS-R$ 249,00

( )200Mb PLUS
PLUS-R$ 199,00

( )100Mb PLUS-R$ 149,00

( )30Mb PLUS- R$139,00

( )POP 8Mega Via Rádio - R$ 39,00

( )POP 8Mb PLUS Via Rádio- R$ 89,00

Contrato de fidelidade:
1 - O prazo de permanência deste contrato é de 12 (doze) meses. 2 - O benefício concedido pela fidelização é o
desconto de R$400 na TAXA DE ATIVAÇÃO cujo valor integral é de R$ 500 e também R$ 600 no valor do
CONTRATO,, concedidos mensalmente na fatura equivalente ao valor de R$50,00. 3- Rescindindo o contrato antes
do prazo, o cliente deverá ressarcir proporcionalmente ao provedor os descontos concedidos pela fidelização
conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviço
Serviço. 4- Este contrato se vincula ao Termo de Adesão e ao
Contrato SCM disponível em nosso site www.jbinfo.com.br. Parágrafo único: A fidelidade é opcional,
opcional sendo
assim, o Assinante poderá optar por qualquer plano sem prazo de permanência e seus benefícios.
2ª Assinatura

Ciente e de acordo: __________________________________________________

