
Contrato Internacional IBM Passport Advantage
Previsão de Locais Adicionais Autorizados
___________________________________________________________________________
___
Como parte do Contrato, o Cliente deve relacionar nesta Previsão de Locais Adicionais Autorizados
àqueles Locais Adicionais que sejam autorizados a se inscrever e efetuar aquisições sob o Contrato.
Cada  Local  Adicional  deve  preencher,  assinar  e  submeter um Formulário de
Inscrição à parte antes de efetuar aquisições.

O Cliente pode adicionar ou retirar Locais Adicionais a qualquer momento durante o Contrato,
mediante notificação por escrito ao Cedente.

Favor fornecer o máximo possível de informações a respeito de cada Local Adicional. Os campos
marcados com asterisco (*) são mandatórios.

Número do Contrato Passport Advantage: _________________________

Endereço de correio eletrônico:
Telefone / ramal:                                                                      FAX:
*País:
*Cidade:                                          * Estado:                              *CEP:
Endereço:
Nome do Contato:                                                                    Cargo: 
*Nome do Local:

Endereço de correio eletrônico:
Telefone / ramal:                                                                      FAX:
*País:
*Cidade:                                           *Estado:                             *CEP:
Endereço:
Nome do Contato:                                                                    Cargo: 
*Nome do Local: 

Endereço de correio eletrônico:
Telefone / ramal:                                                                      FAX:
*País:
*Cidade:                                          * Estado:                             * CEP:
Endereço:
Nome do Contato:                                                                    Cargo: 
*Nome do Local: 

Local, ____ de ____________ de ______.

CLIENTE: CEDENTE (IBM)
_____________________________
_____________________________
Assinatura Assinatura
_____________________________
_____________________________
Nome Nome
__________________________________
_____________________________
Cargo Cargo



Número do Contrato Passport Advantage: _________________________

Endereço de correio eletrônico:
Telefone / ramal:                                                                      FAX:
*País:
*Cidade:                                          * Estado:                             * CEP:
Endereço:
Nome do Contato:                                                                    Cargo: 
*Nome do Local: 

Endereço de correio eletrônico:
Telefone / ramal:                                                                      FAX:
*País:
*Cidade:                                          * Estado:                             * CEP:
Endereço:
Nome do Contato:                                                                    Cargo: 
*Nome do Local: 

Endereço de correio eletrônico:
Telefone / ramal:                                                                      FAX:
*País:
*Cidade:                                          * Estado:                             * CEP:
Endereço:
Nome do Contato:                                                                    Cargo: 
*Nome do Local: 

Endereço de correio eletrônico:
Telefone / ramal:                                                                      FAX:
*País:
*Cidade:                                          * Estado:                             * CEP:
Endereço:
Nome do Contato:                                                                    Cargo: 
*Nome do Local: 

Endereço de correio eletrônico:
Telefone / ramal:                                                                      FAX:
*País:
*Cidade:                                          * Estado:                             * CEP:
Endereço:
Nome do Contato:                                                                    Cargo: 
*Nome do Local: 
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