
Filiação: Pai: Mãe:

Sexo:

Insc. Est.: Profissão:

N°: Complemento: Cep: Bairro:

Cidade: UF:

N°: Bairro:

Cidade: Cep: UF:

Tel Res: Cel.:

Email:

PLANO: Avançado + HBO:

R$ 

Data Vencimento: Vigência: (xx) meses

(B) Taxa de Instalação R$ À VISTA  R$

À PRAZO (      ) PARCELAS

Boleto Online

Débito em Conta Banco: Caixa Econômica Banco do Brasil Sicoob

Itaú Bradesco

Cartão de Crédito Pec:

Prazo de Instalação:

Observações Formalização Contratual TV por Assinatura:

Cidade 14  setembro, 2020

Contratante Executivo de Vendas

O Contratante declara estar ciente que estará fidelizado pelo período mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data de instalação/ativação do serviço. Caso o Contratante 

solicite o cancelamento do contrato antes do prazo de vigência contratual, sujeitar-se-á  ao pagamento da multa rescisória conforme previsto no contrato e/ou Contrato 

de Permanência.

CONDIÇÕES COMERCIAIS - Cessão de Direitos de Uso de Linha de TV por Assinatura

Simples: Avançado:

(A) Mensalidade:

xx DIAS  

Atenção!!!
1) As condições e obrigações estipuladas neste instrumento, no contrato padrão, aditivos e anexos são as únicas as quais se aplicam à Contratada. 2) O Contratante está 

ciente que a ausência de recebimento do boleto para pagamento da mensalidade ou de qualquer outra taxa ou encargo não o isenta de tal obrigação. Os pagamentos 

efetuados após o vencimento estarão sujeitos as sanções e encargos previstos em Contrato. 3) Em caso de rescisão do contrato, será devida a taxa de desconexão, cujo 

valor se encontra expresso na tabela de preços vigente.  4) Pela presente, o Contratante declara ter ciência e ter recebido o termo de formalização, o(s) contrato(s) 

padrão(ões), a tabela de preço  vigente e o regulamento da campanha aderida, bem como das condições gerais. 5) O(s) contrato(s) padrão(ões), tabela vigente e 

regulamento das campanhas encontram-se disponíveis no site www.soumaster.com.br e podem ser consultadas no show room da Contratada.  6) A instalação e/ou 

ativação do(s) serviço(s) fica condicionada à viabilidade técnica no endereço indicado pelo Contratante.

ATENÇÃO: As condições aqui estipuladas, no contrato padrão e anexos são as únicas pelas quais responde a CONTRATADA.

Tel. Comercial:

Ponto de Referência:

ATO DE ADESÃO AO SISTEMA DE TV POR ASSINATURA

“O CONTRATANTE vem solicitar a CONTRATADA, designada aqui Operadora, a cessão dos direitos de uso de uma linha de TV POR ASSINATURA e seu ingresso 

no sistema de distribuição de sinais de televisão, via meios físicos, de propriedade da Operadora, em conformidade com as normas regedoras contidas no 

respectivo contrato padrão de cessão de direito de uso de linha de TV POR ASSINATURA e prestação de serviços, em nome de RBC-REDE BRASILEIRA DE 

COMUNICAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ nº 01.766.744/0001-84, e seus anexos cujas cópias declara receber neste ato, bem como as condições comerciais 

estipuladas nessa formalização. Nestes termos, formaliza sua inteira adesão ao referido contrato, aceitando cláusulas e condições nele estabelecidas, sem 

qualquer ressalva ou restrição, sabendo que a aceitação desta formalização contratual se dará pela simples cobrança das obrigações pecuniárias aqui 

previstas.”

End. de Correspondência:

Complemento:

Carteira de Identidade: Órgão Emissor:

CNPJ/CPF:

End. de Instalação:

Formalização Contratual - TV por Assinatura

Contratante:

Nascimento: Estado Civil:


