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

Informática e Telecom
TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

Nome do Titular: _________________________
_______________________________________________CPF/CNPJ:___
______________________CPF/CNPJ:____________________
Endereço da instalação: _______________________________
_______________________________________nº_______ Bairro___________________
B
Complemento _____________________
_______________________________

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

VEM POR MEIO DESTE SOLICITAR a INSTALAÇÃO e ATIVAÇÃO do referido serviço de internet.
internet Desde já declaro
que fui informado sobre os requisitos mínimos (hardware e roteador) para um melhor desempenho nos planos a
partir de 100Mb. Ciente de que o assinante deverá conservar o equipamento deixado em comodato e
devolvê-lo
lo no prazo máximo de 30 dias em caso de cancelamento do serviço. Também se declara de
acordo com local onde foram instalados os equipamentos uma vez que houve acompanhamento do serviço
de instalação e em caso mudanças de local
local, por qualquer motivo, o provedor poderá
poder cobrar pelo custo da visita
além do material utilizado.
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.

Selecione abaixo o PLANO DE INTERNET mensal desejado:
( )400Mega-R$ 199,00

( )200Mega
ega-R$ 149,00

( )100Mega-R$ 99,00

( )400Mb PLUS-R$ 249,00

( )200Mb PLUS-R$ 199,00

( )100Mb PLUS-R$
R$ 149,00 ( )30Mb PLUS- R$139,00

( )POP 8Mega Via Rádio - R$ 39,00
1ª Assinatura

( )30Mega - R$ 89,00

( )POP 8Mb PLUS Via Rádio- R$ 89,00

Ciente e de Acordo ______________________________
_________________________________________
___________ Data : _________________

A assinatura deve ser igual
gual ao documento e NÂO PODE HAVER RASURA. ENVIAR COM CÓPIA DO RG.
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: __________________________________________________

