
      

PRESTAÇÃO, UTILIDADE OU COMODIDADE (PUC) 
PUC 06 – Suspensão Temporária

1) Prestadora:
GVT (Global Village Telecom)

2) Nome da PUC:
Suspensão Temporária

3) Modalidade do STFC e SCM coberta:
Local, Longa Distância Nacional e Internacional e dados (Internet Banda Larga)

4) Autorizações para Prestar o STFC:
Termo de Autorização n.º 007/99/SPB – ANATEL
Termo de Autorização n.º 008/99/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:
Este serviço permite ao cliente, mediante o pagamento de uma taxa 
mensal, solicitar a suspensão da linha telefônica e/ou banda larga por um 
determinado período - menor que 30 (trinta) dias ou maior que 120 (cento 
e vinte) dias ou após já ter solicitado uma vez a suspensão temporária, no 
período compreendido entre 30 e 120 dias, dentro de 12(doze) meses.

6) Detalhamento da PUC:

• O cliente poderá solicitar a suspensão total de todas as modalidades 
de serviço, mantendo seu código de acesso e a possibilidade de 
restabelecimento da prestação de serviço no mesmo endereço;

• O cliente poderá solicitar a Suspensão Temporária para todos os 
serviços ou apenas para parte deles, ou seja, caso cliente tenha linha 
e turbonet (internet banda larga), poderá suspender apenas a linha 
ou somente o turbonet.

• Todos os serviços associados à linha suspensa, (Pacote Econômico, 
Favoritos, Franquias para Celular, Franquia LD, etc) serão 
bloqueados automaticamente, exceto Meu Negócio e SAI.



      

• O SAI e MEUNEGOCIO.COM não deverão ser bloqueados, 
considerando que o cliente pode ter serviços de e-mail e site que 
podem ser acessados em qualquer lugar. 

• Caso o cliente queira suspender a linha novamente deverá entrar em 
contato com a GVT. 

• Qualquer cliente poderá usufruir desta PUC desde que esteja 
adimplente.

• Prazo de ativação e desativação: A GVT tem o prazo de 24 horas a 
partir da solicitação do cliente para ativar suspensão total dos 
serviços.

• A ativação da suspensão temporária do produto, solicitado pelo 
cliente, deverá ocorrer em até 24 horas do registro da solicitação do 
cliente no sistema.

• Área de Abrangência: Este PUC é ofertado em todas as localidades 
onde a GVT presta serviços de STFC na modalidade Local, 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 taxa de R
$30,00 para cada Plano/Produto suspenso. 

8) Data Base dos Preços:
30 de janeiro de 2010

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 nele especificadas, também está condicionado 
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 
alteração, conforme regulamentação vigente. Esta PUC foi publicada na data 
de XX de XXXXXX de 2010.

15) Endereço da página eletrônica da Prestadora na Internet:
www.gvt.com.br

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