Formulário de solicitação de serviço – PÓS PAGO

* Nome / Razão Social

Vendedor

Nr de Conta

* Endereço
* Cidade
* CPF / CNPJ

* RG

Contato

E-mail

* Desejo receber minha fatura e boleto bancário
mensal via: (escolha a sua opção)

* Estado

* CEP

* Telefone

* Fax

(

) Correio: Fatura detalhada e boleto bancário. Taxa de serviço R$ 4,20.

(

) E-MAIL: Fatura detalhada e boleto bancário. Taxa de serviço R$ 2,50.

( ) Depósito: Fatura detalhada e os dados bancários enviados via correio para
ser efetuado depósito identificado no banco Bradesco. Taxa de serviço R$ 2,00.
( ) Depósito: Fatura detalhada e os dados bancários enviados via e-mail para ser
efetuado depósito identificado no banco Bradesco. Taxa de serviço R$ 1,30.

Preencha abaixo o(s) número(s) do(s) telefone(s) de origem para instalação do serviço.
* Código da Cidade

* Telefone

Código pessoal para utilizar o serviço a partir das linhas não habilitadas: ( )SIM ( )NÃO
INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS

A

PESSOA QUE ASSINA O PRESENTE INFORMA SER VERDADEIRA A INFORMAÇÃO AQUI PRESTADA, E QUE FOI PROPORCIONADA COM O FIM DE OBTER O(S)
SERVIÇO(S) OFERECIDO(S) PELA EMPRESA COM OS TERMOS E CONDIÇÕES EXPLICITADOS NO VERSO DO PRESENTE, DOS QUAIS DÁ PLENO CONHECIMENTO E
CONCORDÂNCIA.

* Nome / Assinatura Autorizada: _____________________________________________________________ * Data: ________________

Worldlink Representações e Serviços Ltda.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
São

partes

integrantes

deste

Contrato

de

Prestação

de

Serviços

subscritos

e

assinados

nesta

data,

por

...........................................................................................................................CNPJ/CPF:..........................................................,domiciliado(a)à................................................
..................................................................................................................... doravante denominado simplesmente

Contratante e WORLDLINK REPRESENTAÇÕES E

SERVIÇOS LTDA., registrada sob o CNPJ nr. 73.276.842/0001-44, com sede na Estrada do Galeão 1.537 Grupos 307 e 308 Jardim Guanabara Ilha do Governador Rio de
Janeiro, RJ, doravante denominada simplesmente - Contratada.
Natureza do Serviço
1ª. A Contratada obriga-se a colocar a disposição da Contratante, o serviço de telecomunicação fornecido pela empresa Tel&Globe Internacional Ltda. Inscrita sob o
CNPJ 84851369/0001-06, sediada á Rua Jacarezinho nº 1273, Grupo 101, Curitiba PR aqui fornecendo número(s) de acesso(s) e código pessoal, com a qual fará suas
ligações para qualquer parte do mundo sendo o Cliente o único e exclusivo responsável por todos os prejuízos e/ou gastos advindos do uso deste serviço, por pessoas ou
entidades não autorizadas.
2ª. A responsabilidade pelo fornecimento a terceiros dos números dos serviços e suas “SENHAS” será única e exclusiva do CLIENTE,
sendo certo que a EMPRESA não terá qualquer responsabilidade ou compromisso na divulgação dos mesmos.
Do Pagamento
O pagamento deverá ser feito no prazo improrrogável de 7 (sete) dias da data da emissão da fatura. Ficando convencionado que após decorrido esse prazo o valor a ser
pago, será acrescido de correção monetária, se houver, calculada sob o índice que seja estabelecido pelas autoridades governamentais competentes e sujeito a multa de 2%
(dois por cento) ao mês e juro de mora de 0,05% ao dia.
Fica convencionado que o pagamento será feito através de boleto bancário emitido pela empresa Worldlink Representações e Serviços Ltda., Conta Corrente nr.
13000673-5, ag. 3161 – Banco Santander S/A.
Prazo de duração do Contrato
O presente contrato tem prazo indeterminado de duração podendo ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, desde que comunicado, por escrito, através de
uma notificação constando o cancelamento datada e assinada pela parte.
A Contratada poderá terminar este contrato sem prévio aviso e sem nenhum ônus para si, nas seguintes condições:
x

Se o Contratante não mantiver em dia o pagamento das faturas do Serviço;

x

Se o serviço deixar de existir;

x

Se as leis brasileiras determinarem o fim desta prestação de serviço;

A rescisão contratual independente do motivo, implicará em pagamento, por parte do Contratante, do valor total utilizado até a data do cancelamento.
Fórum
Fica eleito o Fórum da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer dúvidas.
E por estarem justos e contratados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e valor para que se produzam os devidos efeitos legais.

Rio de Janeiro, ................................................................2012

Contrata
_______________________________________________
……………………………………………………………
CNPJ/ CPF: .......................................................................

Contratada
______________________________________________________
...........................................................................................................
CNPJ/CPF: ............................................................................................

