
    Book Consultoria - Book Consultoria Ltda - ME
Av Raja Gabaglia, 1001, Sala: 804 Preparado por

Belo Horizonte, MG, CEP: 30380-103 Roxane Bianck

Washington Diniz Amaral

Data  2março, 2016 Expira:  1abril, 2016

Custos Voip

Quantidade Preço TOTAL

34 R$ 84,00 R$ 2.856,00

2 R$ 17,00 R$ 34,00

34 R$ 17,00 R$ 578,00

0 R$ 170,00 R$ 0,00

 Custo mensal total  R$ 3.468,00

Quantidade Preço TOTAL

34 R$ 12,00 R$ 408,00

0 R$ 0,00 R$ 0,00

Jive Mobility (Softphone) 0 R$ 80,00 R$ 0,00

0 R$ 0,00 R$ 0,00

1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

34 R$ 100,00 R$ 3.400,00

Custo de instalação  R$ 4.808,00

Incluido

Incluido

Razão Social:  Book Consultoria - Book Consultoria Ltda - ME

Nome da pessoa responsável : Washington Diniz Amaral

Endereço: Av Raja Gabaglia, 1001, Sala: 804

Cidade, UF, CEP: Belo Horizonte, MG, CEP: 30380-103

Telefone e e-mail da pessoa responsável: 0

Informação de usuários (Por favor anexar): Nome dos Usuários, ramal (4 dígitos), endereço e-mail, modelo de telefone/dispositivo

A partir do momento que a Jive receba o pagamento inicial e os documentos assinados, estes serão os prazos normalmente esperados:

Números de Linhas Telefônicas (novas)

Os números de linhas telefônicas são disponibilizados tipicamente dentro de 48 horas após solicitação.

Números de Telefone existentes/portabilidade

O prazo para realizar a portabilidade do(s) seu(s) número(s) dependerá da sua provedora atual, mas tipicamente leva até 72 horas. 

Você não ficará sem telefone durante este periodo.

Plano de discagem e configuração do sistema

Após recebimento do 1o pagamento, um agente da Jive lhe contatará para iniciar o processo de configuração de seu plano de discagem 

Pacote de 1.000 minutos  (ligações para celulares)

Proposta para Telefonia em Nuvem

*Ligações entrantes e saintes ilimitadas

Hardware Outro

Custo de Portabilidade

Pacote de 100 Minutos (Ligações para celulares)

Detalhamento do Serviço

Custos de instalação - Descrição

Custo por Usuário/Dispositivo

Custo de serviço DID (Número de telefone)

Telefones IP:

Dados do Cliente

Custo de instalação e configuração de cada dispositivo 

Custo de configuração inicial do sistema

*Ligações entrantes e saintes ilimitadas

Custos mensais - Descrição

Responsabilidades e Prazos

 



e roteamento de chamadas.

Suporte

Em qualquer momento pode contatar nossa equipe de suporte pelo telefone (11) 3523-8842

Custos

Os custos terão início após completar as primeiras 25 chamadas de testes, ou na ativação de um ou mais ramais na sua conta.

Ao assinar este documento, o Cliente certifica ser uma pessoa autorizada pela Empresa para tal, e de ter lido e aceitado as obrigações 

na sua totalidade os Termos e Condições da Jive, disponíveis em: http://www.jive.com/legal, incluindo os detalhes

sobre o hardware da Jive, a Política de Uso Razoável e as políticas de garantía de 45 dias. 

Assinando este contrato, o cliente aceita  pagar os itens identificados na proposta acima como custos adiantados. 

O cliente reconhece que qualquer comunicação verbal o escrita anterior sobre os serviços e/ou preços da Jive Communications está 

superada por esta proposta e pelos Termos e Condições da Jive. O cliente reconhece que o valor identificado como "custos mensais” 

se refere à quantidade de base que se cobrará cada mês na data de aniversário da ativação da conta. Poderão ser aplicados custos 

adicionais por uso,  mensalmente, incluindo mas não sendo limitado, a tarifas de chamadas internacionais. Futuras modificações no tipo

ou quantidade de serviços na conta poderão causar alterações nos custos mensais.

DADOS PARA FATURAMENTO

CNPJ: ____________________________________________________________

Cliente/Pessoa autorizada: ____________________________________________________________Cargo: __________________________

Assinatura ____________________________ Data: __________________________

Informação adicional de contatos

Contato de Faturamento Contatos TI

`

Cargo:

Assinatura: Data:

Termos e Condições

Razão Social: ______________________________________________________________________________________________________________________

Nome:




