INFORMAÇÕES DO CEDENTE (ATUAL RESPONSÁVEL)
Nome:
CPF:
Cel. 1: ( )

Cel. 2: ( )

CEP:

End. Assinante:

RG:

Data de Nasc.:

Tel. 1: ( )

Tel. 2: ( )

Bairro:

E-mail:

Cidade:
End. Instalação:

UF: SP
N°

Complemento:
CEP:

/

N°

Complemento:

CEP:

/

Bairro:
End. Cobrança:

N°

Complemento:

Bairro:

INFORMAÇÕES DO CESSIONÁRIO (FUTURO RESPONSÁVEL)
Nome:
CPF:
Cel. 1: ( )

Cel. 2: ( )

CEP:

End. Assinante:

RG:

Data de Nasc:

Tel. 1: ( )

Tel. 2: ( )

Bairro:

E-mail:

Cidade:
End. Instalação:

UF:SP
N°

Complemento:
CEP:

/

Nº

Complemento:

CEP:

/

Bairro:
End. Cobrança:

Complemento:

N°
Bairro:

Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, que as informações e dados acima prestados são expressão da verdadeira.
Condições gerais
CEDENTE E CESSIONÁRIO, devidamente qualificados e assinados no espaço designado, formalizam perante a AMERICANET S.A a transferência dos
direitos e obrigações decorrentes do Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal, segundo as cláusulas seguintes. A transferência fica passível de
aprovação por parte da AMERICANET S.A.
1. Constitui objeto deste instrumento a transferência pelo ASSINANTE-CEDENTE e a assunção, por parte do CESSIONÁRIO, de todos os direitos,
obrigações e garantias oferecidas, decorrentes do Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal firmado pelo CEDENTE com a AMERICANET S.A.
2. A AMERICANET S.A receberá o presente Termo de Transferência, devidamente firmado e efetuará as alterações nos registros cadastrais, não
assumindo ônus de quaisquer espécie ou natureza, porventura decorrentes da cessão.
3. CEDENTE e CESSIONÁRIO, por este instrumento, desobrigam a AMERICANET S.A das obrigações decorrentes da transferência e declaram conhecer
as condições essenciais para a efetivação da transferência, constantes da Cláusula quarta deste instrumento, respondendo civil e criminalmente pelo
presente ato.
4. A efetivação da transferência de assinatura é assegurada somente a partir do recebimento do presente documento na AMERICANET S.A e pressupõe
o cumprimento de:
a. Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal com tarifa e habilitação quitada.
b. Contas de serviços pagas e sem parcelamento de débito.
c. CEDENTE e ASSINANTE idênticos na conta de serviços, emitida nos últimos trinta dias.
d. Ausência de cobrança de serviços de terceiros.
e. Ausência de bloqueio do acesso ou penhora judicial.
f. Responsabilidade do CESSIONÁRIO pela verificação da autenticidade da assinatura do CEDENTE.
5. Fica estabelecido que a partir da assinatura deste Instrumento, as obrigações e os direitos, vencidos, emanados do Contrato de Prestação de Serviço
Móvel Pessoal serão exigidos e pagos no ato da formalização da transferência perante a AMERICANET S.A, não se reconhecendo mais qualquer relação
contratual entre CEDENTE e AMERICANET S.A.
6. O CESSIONÁRIO responderá, doravante, por todas as obrigações, inclusive no que tange à existência
de débitos anteriores e auferirá todos os direitos decorrentes do contrato objeto desta transferência, na forma da legislação que regulamenta o Serviço
Móvel Pessoal – SMP.
Americanet Ltda.
www.americanet.com.br
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PLANOS AMERICANET
Uso

Plano

Descrição do Plano

Valor

( ) IP - Fibra
500 Mega

Internet Fibra 500 Mega (300 + 200 Mega)
WI-FI Grátis

( ) Combo Casa
Fibra 500 Mega
1 Linha fixa fale à vontade

Internet Fibra 500 Mega (300 + 200 Mega)
Ligações ilimitadas para fixo e móvel
WI-FI Grátis
Internet Fibra 500 Mega (300 + 200 Mega)
1 chip 10GB
Ligações ilimitadas para fixo e móvel
SMS ilimitado
WI-FI Grátis
Internet Fibra 200 Mega (300 + 200 Mega)
3 chips 10GB cada
Ligações ilimitadas para fixo e móvel
SMS ilimitado
WI-FI Grátis
Internet Fibra 500 Mega (300 + 200 Mega)
3 chips 10GB cada
1 linha telefônica fixa
Ligações ilimitadas para fixo e móvel
SMS ilimitado
WI-FI Grátis
1 chip 6GB
Ligações ilimitadas para fixo e móvel
1.000 SMS
1 chip 8GB
Ligações ilimitadas para fixo e móvel
1.000 SMS
1 chip 10GB
Ligações ilimitadas para fixo e móvel
SMS ilimitado
Roaming Internacional sem custo
Local de Compra:
( ) internet ( ) Telefone
( ) Loja
( ) externo

( ) Combo Você
Fibra 500 Mega
1 Linha fale à vontade 10GB

( ) Combo Família
Fibra 500 Mega
3 Linhas fale à vontade 10GB

( ) Combo Família Total
Fibra 500 Mega
3 Linhas fale à vontade 10GB
1 Linha fixa fale à vontade

( ) Controle 6GB

( ) Controle 8GB

( ) Controle 10GB Nacional e
Internacional
Linha Telefônica:
( ) Linha Nova
( ) Portabilidade

Tel: ( )

R$ 139,90

R$ 149,90

R$ 169,90

R$ 209,90

R$ 229,90

R$ 63,70

R$ 83,70

R$ 103,70

FORMAS DE PAGAMENTO
( ) Taxa de instalação Internet Fibra 500 Mega: R$180,00 em 12 x de R$15,00
( ) Taxa de instalação Isenta para os Combos (Combo Casa, Combo Você,
Combo Família, Combo Família Total)

Mensalidade:

Boleto Bancário ( )

Cartão de Crédito ( )

Débito automático ( )

Dia de pagamento: ( ) 05 ( ) 12 ( ) 20 ( ) 24 ( ) 28

Boleto Bancário ( )

Cartão de Crédito ( )

Dia de pagamento: ( ) 05 ( ) 12 ( ) 20 ( ) 24 ( ) 28

OBSERVAÇÕES

Americanet Ltda.
www.americanet.com.br
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Débito automático ( )

O cliente, devidamente representado por seu representante legal abaixo assinado, por meio deste TERMO DE ADESÃO, contrata os Serviço Telefônico Fixo Comutado e o Serviço de
Comunicação Multimídia a serem providos pela AMERICANET LTDA, de acordo com as condições comerciais e técnicas definidas neste e nos instrumentos abaixo indicados:
1. A presente contratação entra em vigor na data de assinatura deste termo;
2. O prazo de vigência da presente contratação é de 12 meses;
3. A relação comercial que ora se estabelece é regida pelas previsões contidas nas CONDIÇÕES GERAIS, as quais se encontram à disposição para fale à vontade consulta no site
http://www.americanet.com.br bem como no Oficial de Registro de Títulos e Documentos Comarca de Barueri sob o microfilme de nº 729639 e 729641, cujo inteiro teor o cliente declara
conhecer e concordar na sua totalidade;
4. O uso do serviço LINHA FALE À VONTADE é somente para chamadas do tipo: Fixo-Local, Fixo-Longa distância, Fixo-Móvel (VC1,VC2 e VC3);
5. Chamadas que serão tarifadas: Ligações a cobrar, Ligações para números nacionais 400x, números, 0300, 0400, 0500, Ligações Internacionais, Ligações para campanhas de doações ou
ajudas de qualquer natureza, Ligações para sistemas de conferência tipo (chat por telefone) de qualquer natureza;
6. Ligações de longa distância que não utilizar o CSP 85 serão tarifadas;
7. O serviço LINHA FALE À VONTADE é proibida a venda para empresas provedores de Internet, operadoras de Telefonia (STFC), operadoras VOIP, empresas que tenham ou seja cal centers,
empresas de pesquisas;
8. O serviço LINHA FALE À VONTADE é anual com pagamentos mensais, a renovação do serviço somente poderá ser feito em caso de acordo entre as partes;
9. Os serviços da Americanet não podem ser revendidos por qualquer outra empresa;
10. O descumprimento aos itens 7 e 8 a Americanet terá direito de cancelar o serviço LINHA FALE À VONTADE e iniciar a cobrança por chamada / minuto, sem aviso prévio;
11. O cancelamento antes de 12 meses ensejará multa de 30% do restante das parcelas vincendas;
12. Após o cancelamento o cliente deverá devolver o modem em até 15 dias, a não devolução ensejará na cobrança de R$ 380,00 pelo equipamento;
13. O valor da taxa de instalação no IP Internet Fibra 500 Mega é de R$180,00 e pode ser parcelado em até 12 x sem juros,
14. A Taxa de Instalação nos Combo Casa, Combo Você, Combo Família e Combo Família Total é Isenta;
15. O Upload é de 40% da franquia contratada;
16. O valor do chip é de R$ 15,00;
17. O não pagamento em dia, acarretará a redução do link para 300 Mega;
18. A velocidade contrata de 500 Mega somente é alcançada via cabo;
19. Roaming Internacional sem custo para o plano de 10GB.Para novos clientes não há a necessidade de ativação do roaming internacional.
20. A transferência de titularidade só poderá ser efetuada uma única vez no período de um ano a contar da data da assinatura.

O cliente abaixo assinado, por meio deste TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, contrata, mediante as condições
comerciais e técnicas definidas neste documento.

Cedente:

Cessionário:

_______________________________________
Nome: _________________________________
CPF: ___________________________________

Americanet Ltda.
www.americanet.com.br

_______________________________________
Nome: _________________________________
CPF: ___________________________________
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