Termo de Adesão ao Contrato de Comodato e Prestação de Serviços
de Comunicação Multimídia e Valor Adicionado - Versão 1.0.0

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE COMODATO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E VALOR ADICIONADO
01- ASSINANTE (RAZÃO SOCIAL/NOME)

02 – NOME FANTASIA

SGNET
03 – CPF/CNPJ

04 - TELEFONE

06 – ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, BLOCO, APT, CASA)
08 – CIDADE
11 – RG/IE

09 – UF

07 - BAIRRO
10 - CEP

12 – DATA DE NASC 13 – ESTADO CIVIL

15 – PLANO CONTRATADO

05 - E-MAIL

16 – VALOR

18 – PGT° ADESÃO
19 - REGIME DE CONTRATO
|_| à vista |_| 1+1 vez(es) |_| 1+2
Comodato |_| Sim |_| Não
vez(es)

14 - PROFISSÃO
17 – TAXA DE ADESÃO
20 - VENCIMENTO
|_| 5 |_| 10 |_| 25

O ASSINANTE acima qualificado, vem por meio desta solicitar a adesão ao serviço de conexão à internet, com
assinatura de acesso, estando ciente das tarifas, descontos e das características técnicas dos serviços, bem como as
condições do Plano de Acesso de sua escolha.
Com a assinatura do presente formulário o ASSINANTE expressamente declara e garante para todos os fins de direito,
que todas as informações por ele fornecidas neste, são de sua única e exclusiva responsabilidade, respondendo
integralmente pela procedência e veracidade das mesmas.
Declara possuir capacidade jurídica para assumir suas obrigações em seu nome ou das partes que representar de
forma efetiva, celebrar este formulário de adesão e utilizar os produtos e serviços objeto do contrato acima citado, ser
financeiramente responsável pela utilização dos produtos e serviços, objeto deste e ter condições financeiras de arcar
com os pagamentos, custos e despesas decorrentes.
Declara ainda que é de seu conhecimento e está ciente, de pleno acordo, reconhecendo e se obrigando a cumprir todas
as cláusulas, termos e condições contratuais que se encontram registradas no cartório do Registro de Títulos e
Documentos da cidade de São Gabriel - RS, sob o n° 19.352, Folha: 0691071-verso, de ordem do Livro: B-98 e

disponível para consulta, através da Central do Assinante, em nosso site:
www.sgnet-rs.com.br ou www.sgnet-rs.com.br/contrato
São Gabriel - RS, ____ de ___________________ de __________

________________________________________________
Assinatura
________________________________________________________________________________________________
Rua Duque de Caxias, 40 - Centro - São Gabriel - RS
55.3232-5002 - www.sgnet-rs.com.br - comercial@sgnet-rs.com.br

