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TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO  
** PESSOA FÍSICA ** 

 

 
1 - CADASTRO 

1.1 – ASSINANTE (NOME COMPLETO) 

 
1.2 – DATA NASCIMENTO  1.3 – NOME DA MÃE 

  
1.4 – CPF 1.5 – RG ou CNH 
  
1.6 – ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO e REFERÊNCIA)  

 

 
1.7 – CIDADE 1.8 – ESTADO 1.9 – CEP 

   

 
2 – INSTALAÇÃO 
2.1 ENDEREÇO  (RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO e REFERÊNCIA) 

 

 
2.2 – CIDADE 2.3 – ESTADO 2.4 – CEP 
   

 

3 – CONTATO e COBRANÇA 
3.1 TELEFONE FIXO 3.2 TELEFONE CELULAR 3.3 TELEFONE SERVIÇO OU RECADO 

   
3.4 – EMAIL 
 

 

4 – SERVIÇO INTERNET * 
4.1 – PLANO INTERNET 4.2 – VALOR MENSAL 

 R$   
4.3 – VALOR DA TAXA INSTALAÇÃO 4.4 – PARCELAMENTO TAXA INSTALÇAO 

R$  

4.5 – PGAT° INSTALAÇÃO 4.6- REGIME DE CONTRATO 4.7 – VENCIMENTO 

|  _| Boleto   |_   | Cartão    Comodato |   _| Sim |   _| Não   |_| 4  |_| 9  |_| 14  |_| 19 |_| 24 |_| 29 
4.8 – OBSERVAÇÃO 

 

 

5 – SERVIÇO APLICATIVOS** 
 

5.1 – SERVIÇOS 
5.2 |__| -----   

R$ -----  

5.3 |_ _|  Noggin 

R$ 19,90 

5.4 |_  _|  Paramont+ 

R$ 19,90 

5.5 |__|NIU PLAY  

R$ 9,90 

5.6 |_  _| NIU EDUCA 

 R$ 9,90 

5.7 |__| HERO BÁSICO  

R$ 9,90 

5.8 |__| HERO COMPLETO 

R$ 14,90 

 

 
6 – LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS *** 
6.1 – PLANOS DE LOCAÇÃO 
6.2 |__| WI-FI Total 2.4 

       R$ 19,90 

6.3 |_ _| WI-FI Total 5.8 

              R$ 29,90 

6.4 |_ _| Adicional Wi-fi Total 

R$ ________ por ponto add.  
 
7 – NOME PROMOÇÃO PARTICIPAMENTE  
4.13 – PROMOÇÃO PARTICIPANTE 

 

 
8 – QUADRO DE RESUMO 
8.1 – VALOR TOTAL S/ 

DESCONTO* 

8.2 – VALOR TOTAL C/ 

DESCONTO** 

8.3 – PERIODO DE DESCONTO EM MESES 
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* (item 8.1) Esse valor é a somatória dos itens 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5,8, 6.2, 6.3 
e 6.4 sem a aplicação de desconto em decorrência da formação de COMBO.  
** (item 8.2) Esse valor é o total de valor já aplicado o desconto pela formação do combo, 

sendo que o cancelamento de qualquer um dos produtos e serviço o desconto será retirado 
e voltará a se aplicado os valores individuais.  

O desconto aqui é aplicado sobre o PLANO DE INTERNET (Iten 4) 
*** Item 8.3 é o período pelo qual o desconto será aplicado, sendo que após esse período 
todo o valor será cobrado.  
 
 

9 – DOS TERMOS DO PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO 
 

9.1 - A mensalidade será sempre de mês a vencer, ou seja o Assinante usará 

para posteriormente pagar. 9.2 – Fica ciente o Assinante e com isso 
concorda, que sempre será realizada a cobrança por meio de 
boleto bancário, o mesmo será enviado EXCLUSIVAMENTE para 
o e-mail indicado no contrato, não sendo fornecido o boleto por 
meio de correio ou impresso, podendo ainda baixar o boleto pelo 
site da NIU INTERNET ou através do aplicativo para Android 
disponível. 9.3 - Fica ciente o cliente que após 15 dias de atraso em sua fatura 

o serviço de internet terá sua velocidade reduzida para 16 Kbps e após 45 dias 

de vencido a fatura o serviço de internet e os serviços adicionais serão 
interrompidos. 9.4 Para concretizar o presente contrato, faz-se necessário que a 
contratada tenha o serviço/rede disponível na região onde a contratante 

pretende ter o serviço instalado, sendo que não havendo a disponibilidade do 

serviço, o presente contrato será cancelado automaticamente 9.5 - Se 

efetivado o contrato o mesmo passará a ter o prazo de vigência de 12 

meses, sendo ele de prazo determinado 9.6 - A rescisão antecipada do contrato 

por culpa do assinante, gerará uma multa em desfavor do contratante no importe 
de 50% da somatória das mensalidades que faltam para o termino do contrato 

do prazo de fidelidade do contrato.  9.7 Fica ciente o assinante que todos os 
equipamentos disponibilizados para  prestação de serviço são de propriedade 

da NIU e que os mesmos devem ser devolvidos quando do termino do presente 
contrato. 9.8 - Declara o Assinante serem verdadeiros os dados aqui informados, 
respondendo nos termos da lei em caso de falsidade. 9.9 – Declara o assinante 

que teve acesso aos contratos e a cópia do presente TERMO DE ADESÃO 
nesse momento. Os contratos estão disponível para consultas nos sites 

www.niufibra.com.br e www.niusolucao.com.br 
 
 

 
_______________, ______ de __________________ de __________ 
Local e Data 

 
 
 

 
Contratante 
 

Contratado 
 

http://www.niufibra.com.br/
http://www.niusolucao.com.br/
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CLÁUSULAS DE TERMO DE ADESÃO 

 

*4.1 – O Assinante deverá fornecer condições físicas para a instalação do 
serviço, sendo que a inviabilidade de instalação acarretará no cancelamento da 
presente proposta. 4.2 – O prazo de instalação será de 10 dias corridos, e 

começa a contar à partir do pagamento da taxa de instalação, ou em caso de 
parcelamento, do pagamento da primeira parcela da taxa de instalação. 4.14 – 

É totalmente vedado o fornecimento do serviço contratado a terceiros bem como 
a utilização do serviço de internet para qualquer fim comercial, próprio ou de 
terceiro. 4.3 – Declara o assinante que teve conhecimento de todas as condições 

e característica dos planos, estando eles disponíveis no site 
www.niufibra.com.br. 4.4 - A NIU INTERNET, conforme disponibilidade, pode 

fornecer ou não IP Público individual para cada assinante, sendo a regra e o 
fornecimento de conexão através de CGNAT. 4.5 - A garantia de banda será 
seguida conforme regulamentação da ANATEL. 4.6 - Será entregue em na 

residência uma ONU ou Roteador, que poderá ser ligado diretamente no 
computador ou outro dispositivo roteador, desde que tenha entrada RJ45. 4.7 – 

A Conexão fornecida para o cliente poderá ser por meio de rede FTTH ou 
PACPOM (cabo UTP da rua até a casa do assinante), dependendo da 
disponibilidade da rede da NIU INTERNET, sendo que ambas as redes a NIU 

deverá fornecer o mesmo nível de qualidade de serviço determinado pela 
ANATEL. 4.8 - A velocidade da internet pode sofrer variações em decorrência de 
fatores externos a rede da NIU, como por exemplo, limitação de velocidade do 

site visitado ou limitação de download por parte do provedor que disponibiliza o 

arquivo a ser baixado. 4.9 - A velocidade contratada será entregue 

sempre no cabo ligado direto no Roteador ou ONU até o dispositivo, 

conforme o caso, pois no wifi pode sofrer limitação da velocidade em 

decorrência da tecnologia ou interferência, em aparelhos celulares e 

dispositivos móveis a velocidade em testes pode sofrer limitação de 

velocidade em virtude de de baixo processamento e memoria do 

aparelho. 4.9.1 O sinal do WIFI é apenas para uso no cômodo da residência 

onde esta instalado o aparelho roteador WIFI, visto que a existência de barreiras 
físicas poderá causa a queda do sinal ou lentidão do serviço, conforme manual 

do equipamento instalado. 4.10 – Fica ciente o ASSINATE que o serviço ora 
contrato é serviço fixo e disponível e contratado para o endereço descrito no 
presente contrato, que qualquer alteração de endereço será considerado como 

infração de cláusula contratual e incidirá em multa contratual, se for o caso. 4.11 
– Havendo a NIU disponibilidade de serviço no novo endereço do ASSINATNE 

terá o assinante que pagar a taxa de troca de endereço, conforme tabela de 
preços pratico pela NIU na época. 4.12 - Não devolvendo o ASSINANTE o 
equipamento no prazo máximo de 30 dias, seja por qual motivo for, poderá a NIU 

cobra o valor do equipamento do ASSINANTE, em valor de tabela praticado na 
época. 
 

As cláusulas do contrato de INTERNET estão disponível no site 
www.niufibra.com.br/contratos e será provida pela empresa XP SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO LTDA.  
 

** 5 – SERVIÇO APLICATIVOS 

http://www.niufibra.com.br/
http://www.niufibra.com.br/contratos
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Os aplicativos serão disponibilizados para serem acessados através de 
dispositivos compatíveis com sistemas operacionais Android ou IOS. 

 
Não trata-se de Tv por Assinatura, mais sim conteúdo Streaming que pode ser 

acessado a qualquer momento e de qualquer rede conectada a internet.  
 
As cláusulas do contrato dos APLICATIVOS estão disponível no site  

www.niusolucao.com.br/termoseuso e encontra-se registrado no Cartório de 
Títulos e Documentos de Cubatão sob nºs 18.770 (Paramont+), 18.769 (Noggin) 

e 18.771 (ESPN) e todos os aplicativos serão providos pela empresa XP 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. 
 

*** 6 – LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 
 

O serviço de locação ficará a cargo da empresa XP SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA LTDA, com nome comercial NIU SERVIÇOS, onde instalará um 
roteador Wi-fi adicional em sua residência, ficando assim com dois roteadores 

em sua residência, o que foi instalada junto a Internet e esse que esta sendo 
locado, aumentando a cobertura do sinal de wi-fi em sua residência, podendo 

assim utilizar em mais cômodos e com total qualidade. 
 
Um roteador é interligado ao outro através de cabo, o que garante a qualidade 

do serviço em ambos os roteadores. 
 
Nessa modalidade toda a configuração e manutenção do roteador wi-fi adicional 

será de responsabilidade da NIU. 
 

Para contratação o cliente tem que ter Planos de Internet da NIU e o ponto 
adicional de Wi-fi será instalado na mesma residência, sendo vedada a 
instalação em residência diferente, mesmo que a residência fique dentro do 

mesmo terreno.  
 

A ligação de um equipamento no outro será por meio de cabo, sendo que a 
residência deverá dispor de tubulação para passagens de tais cabos.  
 

Poderá ser instalado no máximo 2 roteadores adicionais por residência, sendo 
que para cada roteador será cobrado um valor.  

 
A contratação desse serviço dependerá de avaliação de crédito com consulta do 
SPC/SERASA. 

 
As cláusulas do contrato de LOCAÇÃO estão disponível no site  

www.niusolucao.com.br/termosdeuso e será provido pela empresa XP 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. 

http://www.niusolucao.com.br/termoseuso
http://www.niuservicos.com.br/contratos
http://www.niuservicos.com.br/contratos

