TERMO DE ADESÃO À CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Pelo presente termo de adesão à contrato, o ASSINANTE abaixo qualificado, adere ao SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA,
junto à empresa BORGES E RODRIGUES SERVIÇOS - LTDA, empresa de sociedade limitada, com sede à Rua JK, 1823, Vila Fátima, na cidade de
Jatai, estado de Goiás, inscrita no CNPJ 20.643.602/0001-74, na forma de suas disposições estatuárias, doravante denominada simplesmente VIA
TELECOM. A contratação se regerá conforme as cláusulas do contrato disponível no endereço eletrônico http://viatelecom.net.br, ou por opção do
ASSINANTE, entregue no ato da assinatura deste termo.
Informações do Assinante:
Nome:
Endereço:
Bairro:
Telefone:

CPF/CNPJ:
RG/IE:
UF:
E-mail:

Cidade:
Celular:

CEP:

Informações do serviço contratado:
Nº Contrato:
Tipo de Plano:
Data Instalação:
Fidelidade?
Sim
Não
Valor da Taxa de Instalação:

Tempo Fidelidade:

Usuário:
SAC:
/ PPPoE:
Senha:
SAC:
/ PPPoE:
Banda Contratada:
Valor Total Mensal:
Valor dos equipamentos instalados/cedidos em comodato:

Informações dos equipamentos em comodato*:
Tipo Equipamento:
Numero de Serie:
Observações:

Modelo:
BP Patrimonio:

Fabricante:
Novo ou Usado?

*Os Equipamentos descritos acima são de propriedade exclusiva da VIA TELECOM.
O Assinante declara sob as penas da lei, estar ciente que o presente termo de adesão à contrato Serviço de Comunicação Multimídia, é
regulamentado pelas cláusulas transcritas no contrato disponível no endereço eletrônico http://viatelecom.net.br, ou a sua disposição no ato desta assinatura.
A contratada declara que o contrato está em observância ao Código Brasileiro de Defesa do Consumidor e aos regulamentos referentes ao Serviço de
Comunicação Multimídia – SCM.
A opção pelo plano e forma de pagamento acima, é de responsabilidade exclusiva do ASSINANTE, sendo que o mesmo poderá alterar a sua
modalidade em qualquer tempo durante a vigência do contrato, exceto para contratos fidelizados.
E por estarem de acordo com o presente termo de adesão ao contrato de Serviço de Comunicação Multimídia, as partes integrantes, assinam o
presente termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma:

Jataí (GO), ____ de ______________ de _______

______________________________________________________

__________________________________________________

VIA TELECOM
(BORGES E RODRIGUES SERVICOS - LTDA)

ASSINANTE

Suporte Técnico: suporte@viatelecom.net.br / Atendimento: atendimento@viatelecom.net.br
Telefones:
(64) 3631-0671 [Fixo] | 9 9902-0671 [Vivo] | 9 9202-8129 [Claro/WhatsApp]
Acesse nosso Site em viatelecom.net.br e disponha dos serviços abaixo:
Instale nosso App para iOS ou Android / Acesse nossa central de atendimento / Solicite suporte técnico / Teste sua conexão

