- ZENTROCA ASUS –

TERMO DE ACORDO DE PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA E PROCEDENCIA DO APARELHO

Dados do Produto:
imei:
Marca:

imei:
Modelo:

Memória interna GB Valor:

Cupom de desconto:

Nome do Consumidor (a)
RG:
Endereço completo:

Bairro:
CEP:

CPF:

Município:
Telefone:

Estado:
E-mail:

** obrigatório anexar cópia de um documento com foto **
** atenção com aparelhos iPhone, tem que estar livre de iCloud **
Na condição do proprietário do aparelho acima descrito, declaro de vontade própria, sem vício de vontade ou
consentimento, a boa procedência do equipamento o qual transfiro neste ato a propriedade do mesmo à ECO
PARTS COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSORIOS - LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
20.746.048/0001-50, com nome fantasia “Encompass Brasil”, sem que o mesmo contenha informações e dados
pessoais e/ou de terceiros, reconhecendo e autorizando a Encompass Brasil ou seus contratados e
subcontratados, empresas afiliadas e/ou subsidiárias, para que em caso de encontrar qualquer informação e
dados no equipamento, proceda a remoção e destruição dos arquivos, todos os dados que identifique, incluindo
sem limitar, dados pessoais ou de terceiros. Aceito que o único tratamento que se dará à informação e/ou dados
caso sejam encontrados no equipamento, será a remoção e destruição sem a hipótese de recuperação,
cancelamento e oposição da minha parte.
Reconheço que a minha decisão é irrevogável e que após a assinatura do presente Termo não caberá o direito
de arrependimento, e nem a reclamar a devolução ou restituição do aparelho, à que título for.
Ratifico minha autorização e consentimento para o tratamento das informações e dados nos termos acima
mencionados.

ATENÇÃO:

O cupom de desconto só pode ser utilizado no site da Loja Asus Oficial www.loja.asus.com.br/zentroca - no ato da compra de um aparelho ASUS no prazo de até 10
dias da sua ativação.
Local e data __________________________________________________________ ____/_____/_____
Assinatura do Consumidor _______________________________________________________________
Nome legível do funcionário da Loja ________________________________________________________
Loja Faz + Fácil ________________________________________________________________________
Para dúvidas ou sugestões entre em contato com a Central Zentroca ASUS - Tel. (11) 4780-0109 ou e-mail.
zentroca@promoasus.com.br

