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Vigência do contrato de 2 anos
Rescisão contratual: Pagamento de 50% do saldo remanescente do contrato
Taxa de Retirada e Reinstalação R$ 50,00
Reajuste anual do Contrato pelo INPC
A partir de 03 parcelas não pagas, o cliente poderá ser negativado e o serviço suspenso
até a regularização

INSTALAÇÃO DE RASTREADOR
> Só será realizada na presença do contratante ou responsável
> A instalação do rastreador, realizada nas dependências da CORPVS poderá ser feita em até 03 dias úteis
> A instalação realizada no local indicado pelo cliente será realizada em até 07 dias úteis
(Não realizamos instalações em vias públicas)
> Cliente deverá apresentar os seguintes documentos: CNH, RG e Documento do veículo

LOGIN E SENHA PARA ACESSO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO
> Após a instalação do sistema de Rastreamento, a CORPVS solicita um prazo de até 48h para criação de
USUÁRIO e SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. Durante este prazo, o cliente poderá ter acesso ao
serviço contatando a Central de Monitoramento CORPVS, através do telefone: 4020.2700

RASTREAMENTO / LOCALIZAÇÃO
> Pode ser feito pelo computador, celular ou tablet, em tempo real via internet ou ligando para
o Setor de Rastreamento pelo telefone: 4020.2700

ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO CLIENTE
> Mudança de endereço, números de contato ou alterações no contrato:
Telefone: 4020.2700

BONIFICAÇÃO (INDICAÇÃO DE NOVOS CLIENTES) | SETOR COMERCIAL
> Haverá uma bonificação para os atuais clientes da CORPVS caso os mesmos venham a nos
indicar novos clientes (amigos, parentes, conhecidos, dentre outros) e os mesmos adquiram
nossos serviços
> Para receber a bonificação é necessário que o cliente indicado tenha pago as 03 primeiras faturas,
ou seja, esteja adimplente e o cliente indicador esteja em dias com suas mensalidades.
Um de nossos colaboradores manterá contato para informar o mês da bonificação.

EM CASO DE ROUBO / FURTO / LOCALIZAÇÃO / REINSTALAÇÃO
FAVOR CONTATAR | SETOR DE RASTREAMENTO
> Telefone: 4020.2700

PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE BOLETOS, CARNÊS OU PAGAMENTOS
FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COBRANÇA
> Telefone: 4020.2700
> Para impressão de boletos, favor acessar nosso site:
www.corpvs.com.br / Área do cliente / 2ª via do boleto, inserir CÓDIGO + SENHA
> Em caso de dúvidas, favor contatar a CORPVS, através do e-mail: faturamento.eletronica@corpvs.com.br

PARA CANCELAMENTO DE CONTRATOS
FAVOR CONTATAR O SETOR DE OUVIDORIA
> Telefone: 4020.2700
PLANTÃO 24h |

WHATSAPP

4020.2700

