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VIVO
Nome / Razão Social:

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP
FERREIRA DA SILVA

DatadeNasc.;
dentidade / Insc. Estadual:
Resp. Legal: ...
_ Procurador
Endereço:
Bairro: STSUL
UF: GO CE
. Município: GOIA ™
Tel. Fixo:._
Contato:
_
Nacionalidade:
( ) Troca de Tecnologia
) Ativação de Serviços de Dados l } Migração Pré-Pós
( j Troca de Serial
( } Outros:
Portabilidade Ativacão Imediata de Código de Acesso
Não ( ) Sim
) Troca de Número Com Portabilidade l )Não i )Sim Novo Número:
UARIAN

CPF/ CNPJ.' 360.296.691-68

Sexo: | / ) M ( }F
Órgão Exp.:...
CNAE:
Área Rural: i )Não ( )SÍm
Estado CM:
__
( ) Troca de Área de Registro

Código de Acesso
Marca/Modelo/Tecnologia
Noía Fiscal
Plano de Serviço*
Serviço Adicional
•S* o
£ -5
Serviço Adicional
OS CO
co o
116/POS/SMP
Número de Homologação
IIIULAFÍ
Titular/Dependente
CO CO
s: £2 Aquisição sem Permanência
Benefício para Aquisição de Aparelho
'Legenda Exclusiva para Lojas que utilizam a funcionalidade Impressão Automática de Contrato: P: Plano; S: Plano Smartphone; SV3: SmartVivo 3G;
SV4: Smartl/ivo 4G; DEP: Dependente do pacote de voz -t- dados; DEPV: Dependente do pacote de voz; DEPD: Dependente do pacote de dados.
**Veja Contrato de Permanência por Benefício na Aquisição de Aparelho (verso) e preencha o campo com o respectivo número conforme Oferta Contratada.
Recebimento da Conta Mensal: o cliente declara optar pelo recebimento da conía de serviços/fatura na forma assinalada:
lE-mail:.
) Via Postal
Â não marcação do campo acima implica na disponibilização da conta mensal no site da Vivo, com envio de boleto para pagamento por via postal. O envio será realizado
conforme dados cadastrados junto à Vivo. O Cliente poderá alterar sua opção de recebimento a qualquer tempo, por meio dos canais de atendimento Vivo,
Data de vencimento: i )diat } d i a 6 ( idia10| ) dia 17 ) dia 21 i )dia26
Umite Temporário de Utilização
1 .Valor: a partir dessa data, será atribuído um limite de utilização, não inferior a RS 50,00 (cinquenta reais), doravante denominado "valor" conforme condições técnicas e/ou operacionais. O valor será aplicado após a
utilização do pacote de minutos contratado após a "franquia") e sobre débitos não incluídos na "franquia". 2. Bloqueio: ultrapassado o "valor", poderá ser efetuado o bloqueio total ou parcial para qualquer uso que gere ónus
(ressalvados os serviços de emergência de inidos em regulamentação), 3. Desbloqueio: caso o Cliente opte por desbloquear os serviços, deverá ligar para a Central de Relacionamento com p Cliente ppi] de seu celular
vivo ou para 1 p de outro telefone, para obter informações sobre ò pagamento de sua Conta (o serviço será estabelecido em até 24 horas após identificação do pagamento pela Vivo). O Limite de Utilização voltará a ser
aplicado a partir do desbloqueio. 4. Pagamento de Valores Devidos: o Cliente fica ciente de que o bloqueio pode não ocojrer, podendo ainda ultrapassar o "valor", e concorda que tal fato não o isenta da obrigação de papar
todos os valoras cobrados, observadas as disposições contratuais, legais e regulamentares. 5. Prazo: o Umite de Utilização terá duração definida pela Vivo, não sendo superior a 6 [seis) meses de utilização efetíva do SMP.
Vivo Internet O Cliente dedara ter realizado Ativacão de Serviços de Dados em equipamento LIí (4G). HSPA+ ou HSPA (3G) ou GSM/EDGE no código de acesso acima identificado. Para funcionamento do serviço na
tecnologia LTE (4GL HSPA+ ou HSPAJ3G) é necessário estar em região que possua cobertura LTE J4G, HSPA+ ou HSPA (36^ respectivamente, ***Clente comprou equipamento LTE (4GJ, compatível com a tecnologia
HSPA+ [3GPIusL HSPA (3G) ou GSM/EDGE e está ciente de_que nos bairros da cidade onde, segundo e e, utilizara o serviço não ha cobertura LTE (4G), Portanto, a velocioade de acesso atingirá valores compatíveis com
a tecnologia HSPA+ ou HSPA (3G) ou GSM/EDGE. A utilização do serviço 4G está condicionada a aquisição de cnip com™, ***Cliente compu equipamento HSPA+ ou HSPA (3G), compatível com a tecnologia GSM/
EDGE, e está ciente de que nos bairros da cidade onde, segundo ele, utilizará o serviço não há cobertura HSPAt ou HSPA 3G). Portanto, a velocidade de acesso atingirá valores compatíveis com a tecnologia GSM/
EDGE. Declara ter verificado na embalagem ou manual de instrução do modem ou Vivo Box adquirido a sua compatibilidatfe com p Sistema Operacional do equipamento a ser utilizado, Bloqueio do uso do chip para
tráfego de voz i O cliente está ciente que o modem ou equipamento Vivo Box adquirido encontra-se bloqueado para o serviço de tráfego de Voz, sendo no entanlo permitida a realização de chamadas de emergência. Se
for do seu interesse a ativação do serviço, deverá solicitar o desbloqueio nos canais oe atendimento da Vrvo, quando receberá as informações sobre os valores das tarifas aplicadas. Areaflural/Area SEM Cobertura Vivo
O Cliente dedara que consultou o mapa de cobertura no site www.vJvo.com.br/cobertura e está ciente que a localidade/área informada em "Dados do Cliente" não possui cobertura Vivo, podendo ou não captar sina
de Estacões próximas, sendo devidos os valores dos serviços contratados/utilizados. O Cliente, ainda, declara ter interesse na contratação do SMP para utilização na Área de Cobertura ri Vivo. Nos planos descritos
na tabefe abaixo, ao alíngir 100% da franquia, o cliente permanecerá conectado, porém com velocidade reduzida e sem pagar excedentes de utilização:
Velocidade de conexão

Franquia de dados trafegados
Exclusivo para internet no celular 100 MB
Piano SmartVivo 3G1 GB/2 G8/3 GB
Plano SmartVM* 2 GB/4 GB/6 GB

100 Kbps
1 GB/2 GB/3 GB

2 GB/4 GB/6 GB
500 Kbps

Velocitlgde de conexão dispo
pos-franquia (upíoad)
64 Kbps

64Kbps/64Kbps/128Kbps
G4Kbps/64Kbps/128Kbps
128 Kbps/256Kbps/256 Kbps
32 Kbps
32 Kbps
*As velocidades em 4G só estão disponíveis em localidades com cobertura 4G.

Nos Planos SmartVivo 3G fa velocidade de conexão disponível de download é de 1 Mbps e a de upíoad de 100 kbps) e 4G (velocidade de conexão disponível de download é de 5 Mbps e upíoad de
500kbps), o serviço de internet contratado será interrompido após o consumo da franquia, Ao atingir a franquia contratada, o Cliente poderá continuar com a velocidade padrão alterando seu pacote para
outro com franquia superior. Os pacotes na modalidade mensal (Vivo Sempre Internet) são válidos para clientes Vivo Pré e Controle e na modalidade semanal (Vivo Internet Pré-semanal) são destoados
apenas para clientes Vivo Pré, para uso exclusivo em aparelhos celulares compatíveis com internet. Nesses pacotes a velocidade de conexão disponível de download é de 256 Kbps e de upíoad é de 25 Kbps
e após atingir a franquia do pacote contratado a velocidade é reduzida para até 32 Kbps para download e 25 Kbps para upEoad. Consulte condições de velocidade da internet e demais regras no wmm.
com.br/vivosempre, Nos pacotes pré-pagos Vivo Internet Diário, Vivo Internet Semanal e Vívo Internet Mensal a velocidade de conexão disponível de navegação é de 500 Kbps para download e 50 Kbps para
upíoad e, após atingir a franquia de 150 MB, 250 MB e 1 GB, respectivamente, a velocidade será reduzida para 128 Kbps para download e 50 Kbps para upíoad,, VARIAÇÕES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - A
operadora informa oue o serviço de voz, dados e internet poderá apresentar variações de sinal ou diminuição de velocidade, dependendo de íaíores, como condições topográficas e de relevo urbano, velocidade
de movimento e distância do Cliente em relação à Estação Rádio Base (antena), número de dientes pue utilizam ao mesmo tempo o sinal provido pela mesma antena, disponibilidade e intensidade do sinal,
condições meteorológicas, locais fechados como apartamentos, shopping centers, prédios comercjais, entre outros. ÁREA DE COBERTURA - A vivo informa ao Cliente que o mapa da área de cobertura do
serviço consta do seu site www.Vivo.com,br/cobertura e em seus pontos de venda, Para obter mais informações ligue para *8486. Vivo Torpedo SMS: o Cliente fica ciente, desde já, que cada SMS possui um
limite de caracteres específico pela tecnologia e que, ultrapassado esse limite, o texto será dividido em uma nova mensagem. Cada mensagem entregue será tarifada individualmente e, em caso de impossibilidade
de entrega, não haverá cobrança pelo SMS enviado. Para obter mais informações sobre as condições de uso, limite oe caracteres por tecnologia e tarifação do serviço, acesse www.vEvo.com.br/iorpedosrris,
Serviços de terceiros: O Cliente se declara ciente de que os Serviços de Valor Adicionado por ele contratados serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na nota/fiscal
(atura. Autoriza receber em seu Vivo as promoções e novidades que nós e nossos parceiras preparamos, assim como utilizarmos dados snfirènos e consolidados a respeito da área e hora do uso da rede movei.
sexo e idade, constantes de nossas antenas e sistemas para melhoria e desenvolvimento de novos produtos estatísticos? ) Sim
) Não
No caso de assinatura eletrônica, o Cliente reconhece sua validade, sendo que a Vivo enviará uma via assinada virtualmente no e-mail,
Para documentos assinados em papel, o cliente atesta que recebeu uma via do instrumento e está ciente das condições ora dispostas.
i ) Ciente das condições acima:

(campo para a assinatura do Cliente)

Contrato de Permanência por Benefício
Nome/Razão Social: UARIAN FERREIRA DA SILVA
mm 260.295.691-68
Número da Homologação; 116/POS/SMP
Contrato de Permanência por Benefício na Aquisição de Aparelho e/ou Estação Móvel
A, No caso de cancelamento dos serviços da VÊ ou de transferência para o Plano de Serviço e/ou pacote de tráfego com valor mensal inferior ao contratado, durante o prazo de permanência, o Cliente
deverá reembolsar à VIVO, sempre proporcionalmente aos meses faltantes para o término da permanência (pró rata), os valores abaixo mencionados, de acordo com o benefício recebido, e especificados
neste documento nos itens E, 11 e 12, conforme o caso, B. No caso de transferência do direito de uso da linha a que estiver vinculada ao aparelho ora adquirido, o futuro comprador deverá obrigar-se
a cumprir todas as estipulações referentes à presente contratação, incluindo o período de permanência restante; C, Na hipótese de suspensão do serviço a pedido do Cliente, o prazo de permanência
também ficará suspenso, voltando a fluir, após o término da suspensão, pelos dias restantes para o fim do prazo de permanência fixado, D, O Cliente compromete-se a não adquirir, junto a VIVO, novo
aparelho, vinculado ao código de acesso (linha) identificado no verso, em condições promocionais, pelo periodo de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura deste documento. No caso da compra de novo
aparelho, no periodo mencionado, e vinculada ao mesmo código de acesso, o Cliente está ciente de que esta somente poderá ser realizada pelo maior preço vigente para o modelo escolhido, sem qualquer
benefício para aquisição dor aparelho, independentemente do Plano de Serviço por ele contratado, E, O Cliente está ciente de que, conforme Cláusula Quarta das Cláusulas Gerais do Contrato de Prestação
do Serviço Móvel Pessoal Pós-Pago e em função de recebimento de benefício na aquisição do aparelho, deverá permanecer vinculado ao Plano de Serviço ora contratado pelo prazo de 12 (doze) meses, ílo caso
de cancelamento dos serviços da VIVO ou de transferência para o Plano de Serviço e/ou pacote de tráfego com valor mensal inferior ao contratado, durante o prazo de permanência, o Cliente deverá reembolsar à VIVO, sempre
proporcionalmente aos meses fattaníes para o término da permanência (pró rata), a importância de RS 150,00, em caso de Plano Dependente (MuftiVIvo) e Vivo Residencial, e os valores abaixo para demais ofertas e planos:
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1: Planos ilimitados; 2: Planos ilimitados SMS ou DDD; 3: Planos ilimitados + SMS + DDD; N/A: Planos não disponíveis no 4G,
'Aplicável, também, ao Plano 45, "Apenas em localidades com cobertura 4G,
Valores em RS.
50

9.

10, Controle Ilimitado Movei -Venha SerVivo
Valores em RS,
11. Pacote Vivo Internet No caso de cancelamento de qualquer Piano Vivo Internet Móvel ou Vivo Internet Box, ou de transferência para plano de tráfego com valor mensal inferior ao contratado, _durante o prazo de
permanência, o Cliente deverá reembolsar à Vivo o valor do benefício, sempre proporcionalmente aos meses faltantespara o término da permanência (pró rata), Os valores promocionais devidos serão: i)RS150,00 para
os planos 3G Vivo Internei Móvel; 500 MB e 1 GB; i ) RS 250,00 para os planos 4G Vivo Internet Móvel: 3 GB, 6 GB, 10 GB e 20 GB e para o plano 3G Vivo Internet BOX: 2GB; lii )RS 350,00 para os planos 4G Vivo Internet
BOX:6G8,I2GB120GBe40GB.
12. Serviço Vivo Direto: No caso de cancelamento do Serviço Vivo Direto, durante o prazo de permanência, o Cliente deverá reembolsar à Vivo o valor de RS 100,00, sempre proporcionalmente aos meses
faltantes para o término da permanência (pró rata).
Declarações e Aceites: para obter mais informações, ligue *3486 de seu Vivo ou 1058 de qualquer outro telefone.
O Cliente, neste ato, declara que conhece e concorda com as Cláusulas Gerais do Contrato de Prestação de Sen/iço Móvel Pessoal Pós-Pago, registrado no 7£ Oficio de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo/
SP, sob o n11858073 e suas alterações posteriores, comprometendo-se a cumpri-lo integralmente, assim, como o Plano de Serviço indicado neste Termo de Adesão, tendo pleno conhecimento de todas as cláusulas e
condições deste Termo e seus Anexos, quando aplicável, do Manual do Cliente Vivo, dos folhetos explicativos de serviços, preços e promoções, da área de cobertura e das condições de contratação e uso dos serviços
tados (inclusive dos Termos de Adesão específicos), todos entregues ao Cliente neste ato (sujeitos a alteração conforme legislação e regulamentação aplicáveis). O Cliente está ciente de que a Estação Móvel
ora habilitada e/ou o aparelho Vivo Box estão sujeitos a oscilações na transmissão/recepção do sinal em função de condições técnicas, podendo, eventualmente, receber sinais de Estações Rádio-Base (ERB)
instaladas em cidades vizinhas e estar sujeita a operação em roaming, com custos e preços decorrentes da operação nessa condição. Ainda, tem ciência de que eventual transferência de Plano de Serviço Pré-Pago para
Pós-Pago implica desabii tação do Plano de Serviço Pré-Pago, com o consequente cancelamento dos serviços inerentes àquela modalidade, e dá plena e geral quitação dos créditos e do serviço prestado na modalidade
Pré-Paga. O Cliente está ciente e de acordo com a possibilidade de adesão a Serviços Suplementares, Serviços de Valor Adicional, Programas de Relacionamento e/ou Programas Especiais'de descontos e vantagens
oferecidos, reconhecendo e aceitando a possibilidade de alteração, inclusão e/ou exclusão, inclusive pela Central de Relacionamento com o Cliente, observada a cobrança pelos serviços prestados, conforme o caso,
comprometendo-se a ler todos os regulamentos, condições e informações a eles referentes, disponíveis no site da vivo na internet (www.vivo.com.br) e/ou em outros canais, a eles aderindo e deles se utilizando nas
condições de suas regras e eventuais restrições. O Cliente autoriza eventual Inclusão de valores devidos por ele a terceiros no mesmo documento de cobrança dos valores devidos àVIVO, nos termos da regulamentação
aplicável. O Cliente declara e reconhece, ainda, que os seguintes serviços estão pré-habilitados, podendo ser desabilitados após a assinatura deste instrumento, mediante solicitação à Central de Relacionamento com
o Cliente: Chamada em Espera, Desvio de Chamadas, Caixa Postal e identificador de Chamadas. Caso o Cliente não tenha adquirido a(s) EM(s) e/ou o aparelho vivo Box peja VIVO, declara que a compra ocorreu de
forma lícita e legítima, sendo de sua inteira e exclusiva responsabilidade a origem, procedência e forma da referida aquisição e posse, podendo a(s) EMjs) e/ou o aparelho Vivo Box ser(em) ativada(o)fs) no SMR sem
prejuízo a terceiros nem à VIVO, Declara também que está ciente de suas funções e limitações e dos termos de seu Manual do Aparejho, inclusive restrições de tecnologia, de área de cobertura e de disponibilidade de
serviços, Ouírossim, declara estar ciente das condições ora acordadas, inclusive aquelas referentes ao Limite Temporário de Utilização, contratos de Permanência por Benefícios na Aquisição de Estação Móvel e/ou no
aparelho Vivo Box e/ou por Benefício Pecuniário em Serviços, conforme assinalado no verso e acima descritas, O Cliente declara e concorda com as disposições do Contrato de Licença de Software e demais termos
e condições relativos ao uso da EM e/ou aparelho Vivo Box adquirido(a)(s) (de acordo com a Nota Fiscal), conforme disponibílizado, ao Cliente, pelo fabricante da EM e/ou aparelho Vivo Box, O Cliente declara, sob as
penas da lei, que são verdadeiras todas as informações e declarações prestadas e que concorda com todas as informações constantes no presente documento (frente e verso), assinalando-o para que produza seus
jurídicos e legais efeitos.
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Assinatura do Cliente

IHefuntea

Declaro ter verificado os dados do cliente por meio dos documentos originais, hábeis para tanto, sendo correias as informações constantes
neste documento.
Loja/Dealer: LJMAfíl^A
... . Nome do Vendedor: RAFALLLISBOA
.. .
Cód.daLoja/Dealer: MPF00036283
Ass. do Vendedor:

Ofereça o SmartVivo Controle para o cliente que quer:
• Controle total dos gastos;
• Minutos e SMS ilimitados on net;
• Colocar crédito, se necessário;
• Internet ilimitada.
SmartVivo Controle

Para falar ilimitado, enviar torpedos
para qualquer Vivo do Biasil e 500MB
de internet.
Para torpedos ofí net, R10,Q5/unidade.
RS 20/mês para falar com outras
operadoras e fixo.

Para falar ilimitado e enviar torpedos para
qualquer Vivo do Biasil e 250MB de internet.
Para torpedos off net RI O, O V unidade.
• RI IO/mês para falar com outras
operadoras e fixo.

Vivo Controle Ilimitado
R$ 31,wv™s
• Para falai ilimitado com qualquer
Vivo do Brasil.
• Para torpedos, valor avulso.
• Ri 10/vnês paia falar com outras
operadoras e fino,

/

Ofereça o Vivo Fixo para o cliente que quer:
• Economia na formação de combos com outros produtos Vivo;
• Interesse nos serviços de Pós, Controle e Internet devido a
possibilidade de descontos nos combos;
• Falar ilimitado para qualquer fixo ou celular Vivo do Brasil
(usando o 15);
• Enviar SMS do seu telefone fixo para qualquer Vivo;
• Aproveitar as vantagens do Vivo identificador de Chamadas,
Vivo Chamada em Espera, Conferência e Desvio de Chamadas;
• Desconto em caso de portabilidade - R$9,90 - no Vivo Rxa
Ilimitado Total.

Vivo Fixo
por

R$
Vivo Fixo
por

R$

/mês

TERMO DE ADESÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Venda:

Pós-Venda:

Dados:

SMP;

STFC:

Código HDC:

Versão : 06/2014
26988

CLIENTE
Nome/Razão Social: GABRIEL UARIAN QUEIROZ BEZERRA
CPF/CNPJ: 696.475.181-53
Identidade: 12660
Órgão Expedidor: Nacionalidade: BRASILEIRO
Data de Nascimento: 07/12/1986
Contato:
Rcp. Legal:
Procurador:
CEP: 74080010
Endereço: AVENIDA 85
Número: 503
Complemento:
Bairro: SETOR SUL
(Idade: GOIÂNIA
UF:GO
Telefonc-Fixo: 6232000000
ACESSOS
Cód.de Acesso:(62) 8124-7210
N° do Contrato: 1247210
Nl> de Acessos:
Plano Contratado/Código: LIBERTY Pacote Minuto
Pacote Minutos/Dados: 50
Portabilidade: N° a ser Portado:
Operadora Doadora:
N" do Protocolo:
Dati
Hora Aticndada
ta de Vencimento para:25
Autorização para Debito Automático:
do Banco (Titular):
Nome do Banco (Titular):
N° da Conta Corrente:
Agência:

t

Tipo de desconto: Vouchcr:
Marca/Modelo Aparelho:
IMEI:

Oferta Superdcsconto TIM Pós:

Plano Fidclizado:

SIM:

NÃO:

Dcsc Concedido:

Gostaria de ficar por dentro de novos produtos, serviços e promoções? A TIM pode te oferecer essa facilidade gratuitamente,
através de mensagens de texto e/ou multimídia.
[ ] sim concordo com o recebimento das mensagens citadas no item anterior para o (os) acesso (s): [ ] Acesso 1; [ ] Acesso 2; [ ]
4
^
Arpccn
SAcesso
3;
[ ] não concordo com o recebimento das mensagens citadas no item anterior.
O Cliente autori/a o recebimento de sua fatura através da Conta Web, que deverá ser consultada através do sitc da TIM
(utilizando login e senha). A conta impressa não será enviada pelo correio e, mensalmente, o cliente será informado
sobre a disponibilização da conta através de seu e-mail cadastrado e SMS. A troca por outro tipo de conta pode ser
realizada através da central de atendimento (1056) ou no site ww w, tim,com,br. Para os planos Controle, a conta será
enviada através dos Correios.
n serviço de Roaming Internacional será automaticamente ativado cm seu(s) acesso(s) após o pagamento da primeira fatura. O
uso de qualquer serviço em Roaming Internacional não está contemplado no pacote de minulos/dados/SMS e não faz parte dos
benefícios dos planos. A utilização no exterior está sujeita a tarifações específicas e será cobrada à parte. Consulte valores e
condições em www.tim.com.br/noexterior. Para roaming nacional, consulte mais informações em www.tim.com.br>Cobertura e
Roaming>Nacional.
| | Declaro, para todos os fins de direito, ter recebido, no momento da contratação, o termo de contratação. Declaro
também estar ciente de que o Contrato de Prestação de Serviço correspondente ao serviço contratado - STFC ou SMP -,
o Regulamento de Portabilidade e o Regulamento do Plano de Serviço contratado encontram-se disponíveis no site tia
TIM, conhecendo-os e estando plenamente de acordo com todas as cláusulas, condições, prazos e restrições constantes
desses documentos.
O Mapa de Cobertura TIM e demais documentos relativos aos serviços adquiridos estão disponíveis no site www.tim.coni.br.
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de

(Local e data)

Cessionário/Cliente

Testemunha

Cedente

Testemunha 2

PROMOÇÃO "OFERTA COPA DO MUNDO - FEV/14"
PROMOÇÃO VÁLIDA DE 24/02/2014 a 15/07/2014
Certificamos a sua adesão à PROMOÇÃO. "OFERTA COPA DO MUNDO - FEV/14" PROMOÇÃO MAIS
CONECTADO, que consiste em um desconto, promocional, ao contratar os serviços listados no momento da
aquisição do plano: Ligações locais ilimitadas (até 10 mil minutos por mês, por linha) originadas do Celular Oi
para outro Celular Qi ou Oi Fixo, pré franquia contratada, um plano de Internet pra Celular de 200MB, 5GB ou
Oi, Eu to na Copa (plano Oi Internet pra Celular na franquia de 500MB + Canal de Notícias) para o titular do
plano, um pacote Torpedos Ilimitados (até 10 mil Torpedos por mês, por linha), acesso à internet través do Oi
WiFi e da concessão mensal, gratuita, de um pacote de minutos de DDD+Roaming originadas pelo CSP 31
(AM, AP, PA, RR, BA, SE, CE, MA, PI, ES, MG, AL, PB, PE, RN e RJ) ou CSP 14 (AC, DF, GO, MS, MT,
RO, TO, PR, RS e SC) do Celular Oi para outro Celular Oi ou Oi Fixo e Roaming Nacional na rede Oi igual à
franquia de minutos do plano de voz contratado. O plano PROMOÇÃO MAIS CONECTADO também permite
adicionar até 5 (cinco) dependentes, por um valor mensal, de acordo com o plano contratado.
A presente promoção também concede aos clientes os seguintes pacotes opcionais pagos: DDD Ilimitado
[ligações de longa distância nacional originada pelo CSP 31 (AM, AP, PA, RR, BA, SE, CE, MA, PI ES MG
AL, PB, PE, RN e RJ) ou CSP Í4 (AC, DF, GO, MS, MT, RO, TO, PR, RS e SC) do Celular Oi para outro
Celular Oi ou Oi Fixo e Roaming Nacional na rede Oi, sem descontar da franquia de minutos contratada] e
mote de Internet pra Celular de 100MB, 200MB, Oi, Eu to na Copa (plano Oi Internet pra Celular na franquia
oWoOMB + Canal de Notícias) e 5GB para o dependente do plano.
Os planos elegíveis a esta Promoção" sãe: plano Oi 50, Oi 100, Oi 250, Oi 500 e Oi 800, mediante as
condições estabelecidas neste Termo de Adesão.
A presente oferta- é destinada aos clientes dos Estados: AM, AP, PA, RR, BA, SE, CE, MA, PI, ES, MG
(exceto DDD 34), AL, PB, PE, RN, RJ, AC, DF, GO, MS/MT, RO, TO, PR (exceto DDD.43), RS e SC.
DADOS DO CLIENTE OI MÓVEL TITULAR DO PLANO:
Nome Completo: U&KAJO-O^ . . „$ uUlXU^iCi . .dq^-.

CPF: as^..£.D_.a^.3_Ç__»J3_J. -_ujL Data de nascimento: _Ç
Sexo: DO] M [ ] F Telefone F&o: jS_lV}_-_2JJV.._
Número:
Cidade:

Complemento:

•v

.__._.

-

.

.^.

Nome da Mãe:
Hado Civil: _

.

.

-_.

Telefone Celular:
Bairro: . X^W

._._.__ CEP: _IÍÍL-L.^_.I> J_JQ_ Estado: _Çh

Naturalidade:

'

Data da Adesão: j^.^Jo_.i/J)_._bL- Data de Vencimento: [ ] 02 [ ] 07 [ ] 1 1 [
Plano Oi:_iQL^.
Nome da Campanha:
Código do PDV:^

] 16 [

] 20 [jy 26

da OS:
U «&.. . _ . _ - _ . _ . _ ._ ._ ._ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ ._ . _ . _ . _ . _ . _ .__
0

Nome do Vendedor:
Login Vendedor: _\&L_

Titular
N°Oi
Oi Chip (ICCID)
DDD e Roaming
(com o CSP 31 ou 14)

Qtóói ?^

Dependente-^ Dependente^ Dependente^ 'líependente^
/"
~~S^_
^^
S^
/"
^
Benefícios do Plano
^

( X ) Sim ( )Não

Torpedos
Ilimitados (até lOmil,
por mês, e compartilhado
por todos os depe_ndentesj_

( X ) Sim (

)Não

Dependente 5

~2^_

Oi Internet pra

200MB

Celular (para o Htuiar)

Plano Oi Internet
pra Celular para
dependente

Dependente l
( ) 100 MB
( ) 200 MB
( ) Oi, Eu,
Copa
(yYAvulso

pfependente 2
( ) 100 MB
( ) 200 MB,
( )0i,
Copa

X*
) Avulso

Oi, Eu to na Copa ( ) 5GB
Dependente 3
( ) 100 MB X
( )200MK
( ) OiyEu to na
Copff
M5GB
\ Avulso

Dependente 4
( ) 100 MB
( )200 Ml
( ) Oi, ExCt na
Copa
OGB
Avulso

'Dependente 5
( ) 1 00 MB
( ) O i / u to na
Copa
(/5GB
( ) Avulso

Serviço Adicional Pago
DDD [limitado
(com 31 ou 14,
compartilhado por iodos
os dependentes)

(

)Não

Tendo em vista o desconto da OFERTA "OFERTA COPA DO MUNDO - FEV/14" PROMOÇÃO MAÍS
C^IECTADO se, em até 12 (doze) meses da adesão à promoção, houver, por parte do cliente, solicitação de
cancelamento do plano de voz contratado, migração para um plano inferior ou troca de titularidade, o cliente
deverá pagar multa de até R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) proporcionais ao período que faltar para
completar 12 (doze) meses, perdendo, ainda, imediatamente, o direito aos benefícios desta promoção.
Declaro, para os devidos fins, que li, compreendi e estou de acordo com todas as cláusulas e condições
estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), conheço o Plano de Serviço e o
Regulamento da Oferta tendo recebido as cópias desses documentos. Declaro ainda estar ciente das condições
de cobertura oferecidas pela operadora.
•*
EITO receber qualquer comunicação de promoção de serviços e mensagens publicitárias, seja via SMS,
'dicer ou mesmo contato ative, da Oi e/ou de seus parceiros.
'""AO ACEITO receber qualquer comunicação de promoção de serviços e mensagens publicitárias, seja via
SMS, Voicer ou mesmo contato ativo, da Oi e/ou de seus parceiros.
IMPORTANTE! Mensagens enviadas por terceiros não são de responsabilidade da Oi e não serão habilitadas
(A/ desabituadas por esta ferramenta.
-'- é. _
:

O presente contrato possui 12 (doze) páginas contendo Regulamento da Oferta "OFERTA
COPA DO MUNDO - FEV/14" PROMOÇÃO MAIS CONECTADO com o Termo de Adesão
e anexo da promoção Oi WiFi. Certifique-se de que recebeu a documentação completa.

Central de Atendimento Oi: *144 do seu Oi ou 1057 de qualquer telefone fixo ou acesse __www.oi.com.br

