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PRESTAÇÃO, UTILIDADE OU COMODIDADE 

PUC 009 – Agrupamento de Linhas  

 
1) Prestadora: 

GVT (Global Village Telecom Ltda.) 

 

2) Nome da PUC: 

Agrupamento de Linhas 

 

3) Modalidade do STFC coberta: 

Local e Longa Distância. 

 

4) Autorizações para Prestar o STFC: 

Termo de Autorização n.º 007/1999/SPB – ANATEL 

Termo de Autorização n.º 008/1999/SPB – ANATEL 

Termo de Autorização n.º 255/2003/SPB – ANATEL  

Termo de Autorização n.º 256/2003/SPB – ANATEL 

Termo de Autorização n.º 300/2003/SPB – ANATEL 

 

5) Descrição Resumida: 

O Agrupamento de Linhas permite ao cliente definir uma linha telefônica (número 

piloto) para receber e distribuir as chamadas dentro de um grupo de linhas. 

 

6) Detalhamento da PUC: 

 

a) Descrição:  

 

a.1) O Agrupamento de Linhas é um serviço acessório ao Serviço Telefônico Fixo 

Comutado – STFC, que possibilita aos clientes da GVT o agrupamento de suas 

linhas telefônicas sob um único número piloto (número principal), à escolha do 

cliente. 

 

O número piloto centraliza o recebimento das chamadas e as distribui entre as 

linhas agrupadas, na seqüência determinada pelo cliente. Desta forma, mesmo 

que o cliente receba mais de uma chamada sobre o número piloto ocorrerá que a 

primeira será encaminhada para a linha correspondente ao número piloto e as 

demais serão encaminhadas paras as outras linhas que participarem do 

agrupamento. Entretanto, se houver mais chamadas do que linhas disponíveis no 

agrupamento as chamadas excedentes receberão tom de ocupado.  

 

a.2) O serviço é exclusivo para clientes que possuírem mais de 1 linha telefônica, 

sob um mesmo Plano de Serviço e instaladas no mesmo endereço. 

  

a.3) O cliente poderá solicitar a ativação do Agrupamento de Linhas através da 

Central de Relacionamento com o cliente (103 25), desde que esteja adimplente. 
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b) Prazo de ativação e desativação: 

 

A GVT tem o prazo de até 24 horas a partir da solicitação do cliente para 

ativar/desativar o serviço.  

 

c) Área de Abrangência: 

 

Esta PUC é ofertada em todas as localidades onde a GVT presta serviços de 

STFC, conforme lista disponível na página eletrônica na internet: 

www.gvt.com.br. 
 

 

7) Preços Integrais (SEM descontos) em R$, e sem tributos inclusos: 

 

Esta PUC será ofertada mediante o pagamento de uma mensalidade de R$10,00. 

 

8) Data Base dos Preços: 

17 de Março de 2011 (publicação efetuada no jornal Valor Econômico em 

15/03/2011) 

 

9) Condições de Reajuste: 

O reajuste dos preços integrais poderá ser realizado a cada 12 meses, limitado ao 

IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) ou a qualquer outro índice que venha 

a substituí-lo, considerando a data base acima descrita. 

 

10) Contestação de Débitos: 

O cliente poderá contestar os débitos através do código 103 25 ou através de 

correspondências enviadas para GVT. Na contestação de débitos aplicar-se-á o 

tratamento previsto na regulamentação vigente. 

 

11) Forma de Pagamento, Atraso de pagamento e Devolução de valores: 

Serão adotados os procedimentos previstos na Regulamentação vigente. 

 
12) Direitos, Obrigações, Sanções e Penalidades: 

Esta PUC, além das condições nela especificadas, também está condicionada 

àquelas previstas na Regulamentação vigente e nos Termos de Autorização da GVT. 

 
14) Vigência da PUC: 

Esta PUC tem vigência de 12 (doze) meses, contados a partir do início de sua 

comercialização, renovada automaticamente por igual período, caso não haja 

comunicação de alteração ou extinção, conforme regulamentação vigente. 

 
15) Endereço da página eletrônica da Prestadora na Internet: 

As PUCs da GVT podem ser encontradas no seguinte endereço: www.gvt.com.br 

 

http://www.gvt.com.br/
http://www.gvt.com.br/

