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  Código do Assinante (USO INTERNO):

Informações da Assinatura 
Revista: DR MAGAZINE / Vigência: 12 edições / Valor da assinatura: R$50,00 / O prazo máximo para o recebimento do 
primeiro exemplar da revista é de 06 semanas.

NOME COMPLETO

RUA

BAIRRO CIDADE UF CPF/CNPJ

RG TELEFONE EMAIL

Marque aqui o tipo de assinatura:

ASSINATURA NOVA

ASSINATURA RENOVADA

ASSINATURA PRESENTE

ASSINATURA DE BRINDE OU DE CORTESIA

Escolha a forma de pagamento: 
(Assinatura anual/12 edições da revista)

boleto bancário

depósito bancário

outro

LEIA ANTES DE ASSINAR

1) Antes de assinar, confira se este formulário foi preenchido corretamente com todos os seus dados cadastrais. Se tiver alguma dúvida,
ligue para a Central de Atendimento ao Assinante, (21) 2642-3153 de segunda a sexta-feira, das 09:00H as 18:00H. 
2) Em caso de alteração de endereço para a entrega durante a vigência deste contrato, o mesmo deverá ser comunicado ao Departamento
de Assinantes da DR MAGAZINE para que não ocorram interrupções no envio dos exemplares da assinatura. 
3) Assim que a sua assinatura for registrada em nossa Central de Assinantes, você receberá uma notificação de boas-vindas por e-mail,
com o código do assinante. 
4) O preço da assinatura inclui o valor das revistas mais despesas referentes a entrega.
5) Caso a revista DR MAGAZINE altere a periodicidade de alguma de suas publicações, será garantida a quantidade de exemplares ora
contratada (12 edições).

Ao assinar o presente contrato, você estará concordando com os termos impressos no mesmo e também com o valor da assinatura anual.

Autorizo a assinatura de 12 edições da revista DR MAGAZINE Data:
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