
 
TERMO DE TROCA DE SERIAL DO SYSMARKET 

Nome ou Empresa:       ______________________________________________________ 

CPF ou CNPJ Licença:       ______________________________________________________ 

Número do HD Danificado:  ______________________________________________________ 

Tipo de Licença:  (   ) Completa  (   ) Simples  (   ) Frente de Caixa 

Tipo de Troca:  (   ) Grátis com Envio do HD Físico               (   ) 50% de Desconto  

Eu __________________________________________, responsável pela empresa declaro 

para os devidos fins que o HD a cima continha uma licença do SysMarket e devido ao problema 

técnico: _______________________________________________________________              

_____________________________________________________________________________ 

esse HD está impossibilitado de utilizar o SysMarket. Sabendo das condições de troca, venho 

através desse Termo de Troca de HD solicitar uma nova serial do SysMarket em substituição              

para esse HD.  

Condições de Troca ou Substituição de Serial:  

A) A substituição de serial do HD do SysMarket está condicionada somente por queimas, estragos e corrompimento 
da integridade dos dados. A substituição somente será efetuada após esse termo assinado e preenchido ser 
entregue ou enviado para a empresa SysMarket juntamente com o respectivo HD físico com o problema 
apresentado.   

B) Não haverá ônus na troca de licenças do SysMarket desde que o HD com problema seja enviando fisicamente. 
O HD por está danificado não será devolvido. Caso o cliente não queira enviar o HD danificado a única solução 
será a compra de uma nova licença/serial para o novo computador com desconto de 50%  sobre o valor da 
licenças conforme abaixo: 
Versão Completa: R$ 350,00           Versão Simples:   R$ 240,00             Versão Frente de Caixa:   R$ 100,00 

C) Deverá ser efetuado o novo pedido de Serial do SysMarket para o HD através do site 
www.sysmarket.com.br/serialhd.asp. Lembrando que a nova serial somente poderá ser emitida após o 
recebimento do HD nas dependências da empresa SysMarket, ou pela confirmação da compra e pagamento da 
nova serial, através de depósito bancário ou boleto. após o recebimento desse termo de troca com os dados 
para envio do boleto   o As informações fornecidas nesse site são de responsabilidade do cliente, a serial gerada 
será com base nos dados informados pelo o mesmo. 

Por ser verdade firmo o presente.                

___________/_________ / __________ 

______________________________  
Assinatura do Responsável Legal 

Endereço de Envio do Termo e do HD com Danos ou Queimado 
SysMarket – AC: Bruno Duarte   
Rua São Paulo, 684 - Loja 7 - Centro - Belo Horizonte – MG - CEP: 30170-130   

http://www.sysmarket.com.br/serialhd.asp

