
 

Instruções: Caro cliente, preencha as informações abaixo sem rasuras e de forma legível, imprima e entrega juntamente com os documentos do 

Cedente e Cessionário em qualquer loja da Vero para processar a transferência.  

 

DADOS CEDENTE: 

 

Nome:  Data de Nascimento:  

Documentos: 

CPF / CNPJ:   

Inscrição municipal:  

RG / Inscrição estadual:  E-mail:  

Filiação: 

Nome do pai:  

Nome da mãe:  

Endereço Cobrança: 

Logradouro:  

Bairro:  Cidade: 

Tel. Fixo:  Cel.:  

Endereço Instalação:  

 

 

DADOS CESSIONARIO: 

 

Nome:  Data de Nascimento:  

Documentos: 

CPF / CNPJ:  

Inscrição municipal:  

RG / Inscrição estadual: E-mail:  

Filiação: 

Nome do pai:  

Nome da mãe:  

Endereço Cobrança: 

Logradouro:  

Bairro: Cidade:  

CEP:  Tel. Fixo:  Cel.:  

Endereço Instalação:  

 

 

(1) A PRESTADORA de serviços não pode garantir fora da rede da PRESTADORA a velocidade da internet, nem tampouco a velocidade para download e 

upload nos sites acessados. 

(2) Poderá ser cobrado pela PRESTADORA taxa de visita técnica em atendimentos onde os defeitos e inconsistências sejam causados pelo assinante ou 

sejam de responsabilidade do assinante. 

Formulário de solicitação de transferência de titularidade  

 

 

CEP:



(3) O valor da taxa de instalação é null para o serviço 968764/VERO FIBRA RES 35MB ILIMITADO e poderá ser total ou parcialmente pago pela 

PRESTADORA caso o Assinante opte por contrato de 12 meses com o mesmo. Este valor corresponderá a 70% para o caso de contratação por 12 (doze) 

meses. 

(4) Se houver o cancelamento do contrato, a pedido do Cliente antes dos 12 (doze) meses, será devido a PRESTADORA o valor da taxa de instalação 

referente aos meses que faltaram para completar o período contratado de 12 (doze) meses 

(5) Após o cancelamento do contrato, os equipamentos cedidos pela PRESTADORA deverão ser devolvidos em perfeitas condições de funcionamento no 

prazo máximo de 5 dias. A não devolução sujeita o ASSINANTE às penalidades previstas no CONTRATO. 

Obs.: 

• Alteração de endereço sujeito à viabilidade técnica e cobranças previstas no contrato. 

• • Serviços adquiridos em conjunto somente podem ser cancelados em conjunto, isto é, ao cancelar serviços que foram contratados em COMBO, ao 

cancelar um deles, todos serão cancelados e nova contratação de um ou mais serviços deve ocorrer quando for esta a intenção do assinante. 

 

 

Reconheço que li e entendi o conteúdo do Contrato deste bem como confirmo todas as informações constantes nesta Carta de Aceite de Contrato (CAC), 

em especial, os endereços de instalação e de cobrança. 

 

 

________________________________________________________, ___________ de __________________, de _________________ 

 

 

 

 

______________________________________________                       _________________________________________________________ 

Assinatura do cedente                                                                                                        Assinatura do cessionário 

 




