TERMO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – ACEITE ONLINE
1. Por meio deste Termo de Aquisição dos Serviços que se concretiza com a aceitação online, o
CLIENTE adere a todos os termos e condições do Contrato de Prestação de Serviços e Outras
Avenças (“Contrato de Serviços”), disponível para consulta no site www.siggo.com. Este Termo
estabelece todas as condições especificas da contratação.
2. O CLIENTE declara, para todos os fins e efeitos, conhecer os termos do Contrato, estando de
acordo com todas as suas condições, especialmente aquelas que tratam das condições de
prestação dos Serviços, da utilização dos Equipamentos, das obrigações e responsabilidade das
partes, das penalidades, dentre todas as outras previstas no Contrato.
3. O CLIENTE, ainda, declara estar ciente de que, para que seja possível a prestação dos Serviços
objeto do Contrato, será instalado no veículo acima identificado o Equipamento ofertado em
comodato ao CLIENTE, pelo valor de R$ 299,00, e que, após terem sido efetuados os devidos testes,
tal Equipamento estará em perfeito estado de funcionamento, conservação e uso. A
 SIGGO

presta Serviços de manutenção técnica e agendamento de visitas de forma gratuita, mas
reserva-se no direito de cobrar Taxa no valor de R$ 86,00, em casos de Agendamento
Improdutivo e Assistência Improdutiva, quando aplicável.

4. Após o término do Contrato, independentemente do motivo, bem como em caso de
transferência do Equipamento de veículo, o CLIENTE deverá solicitar o agendamento de Serviços de
desinstalação com a Central de Atendimento da SIGGO, sendo certo que se a rescisão ocorreu
antes do término do prazo contratual, será aplicada a multa de 25% sobre a soma dos valores
devidos pelo CLIENTE à SIGGO pelo período restante do prazo do Contrato. O CLIENTE declara estar
ciente de que, caso não seja efetuada a desinstalação do Equipamento em até 30 dias contados do
término do Contrato, será devido à SIGGO o Valor de Referência equivalente a R$399,00.

