
 

 

TERMO PROMOCIONAL GVT NA MEDIDA SMART 

Este instrumento é complementar e indissociável ao Contrato de Prestação 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado (Contrato STFC) firmado entre o 

ASSINANTE e a GVT, ao Plano Alternativo de Serviço Local GVT NA 

MEDIDA registrado sob o n.º PAS 041/POS/LOCAL, e ao Plano Básico de 

Serviço de Longa Distância Nacional registrado sob o n.º PBS 

002/POS/LDN. 

1. OBJETO 

1.1. Este termo tem como objeto a oferta do Plano Alternativo de Serviço 

Local GVT NA MEDIDA (“Plano GVT Na Medida”) e do Plano Básico de 

Serviço de Longa Distância Nacional (“Plano Básico LDN”), sob condições 

promocionais, conforme definidas a seguir:  

(a) 100 minutos de ligações para fixo local de qualquer operadora. 

(b) Minutos excedentes gratuitos para ligações locais fixo-fixo com 

terminação na rede da GVT. 

(c) 300 minutos de ligações longa distância nacional para fixo de 

qualquer operadora a um valor promocional de R$ XXXXX do Plano 

Básico LDN registrado sob o n.º PBS 002/POS/LDN. Após 300 

minutos o valor promocional das ligações passará a ser de R$ XXXX, 

utilizando o Código de Seleção de Prestadora - CSP 25. 

(d) Isenção dos valores de habilitação e mensalidade dos serviços 

“Siga-me Nacional” e “Conversa a Três Nacional” registrados na 

Anatel sob os números PUC 10 e PUC 11 respectivamente. Além dos 

valores acima descritos, as ligações realizadas através destes 

serviços serão deduzidas da franquia. 

2. PREÇO 

2.1. Ao contratar o Plano GVT Na Medida, o ASSINANTE pagará Valores 

Promocionais pelos Planos GVT Na Medida e Plano Básico LDN, menores 

do que os seus Valores Integrais. 

  

2.2. Os Valores Integrais dos planos ora ofertados constam dos 

“Descritivos dos Planos” registrados na ANATEL, são comunicados em 

Jornal de grande circulação e encontram-se disponíveis no Portal GVT 

www.gvt.com.br/precostelefonia. 

 

2.3. Além desse benefício, a GVT poderá promover ofertas, concedendo 

temporariamente ao ASSINANTE um desconto fixo sobre o Valor 

Promocional dos planos mencionados no item 2.1 acima, que  quando 

ocorrerem, serão formalizadas através de Termos Promocionais 

específicos publicados no Portal GVT.  
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3. VIGÊNCIA 

3.1. Esta promoção é válida para adesão por período indeterminado, 

podendo ser encerrada mediante prévio comunicado público em jornal e 

no Portal GVT.  

3.2. O Valor Promocional descrito na cláusula 2.1 acima terá duração por 

prazo determinado, vigorando da data da contratação até 31 de Dezembro 

de 2014. Após esta data a GVT poderá estabelecer novos valores 

promocionais conforme Informações Gerais de Preços disponível através 

do Portal GVT www.gvt.com.br/precostelefonia. 

3.3. Quanto às características promocionais descritas na cláusula 1.1 

acima, estas serão válidas pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses a partir 

da adesão do cliente a esta promoção. Após este prazo, as condições 

serão válidas por prazo indeterminado podendo a GVT, mediante aviso 

prévio, deixar de conceder tais benefícios, passando o cliente a usufruir 

dos serviços conforme descrito no “Descritivo dos Planos” relacionados a 

esta promoção. 

4. CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO 

4.1. Para a concessão dos benefícios descritos neste documento é 

necessária a existência de disponibilidade técnica para a instalação do 

plano contratado na região e/ou no imóvel de instalação dos serviços, 

sendo disponibilidade técnica a capacidade da GVT de atendimento do 

ASSINANTE considerando a lotação de sua estrutura tecnológica. Ainda, 

também não podem estar presentes obstáculos físicos à instalação dos 

serviços, o que compromete a sua viabilidade técnica. 

4.2. Os benefícios serão concedidos a partir da data de contratação dos 

serviços ora especificados. 

4.3. O ASSINANTE somente poderá aderir a uma única contratação dos 

serviços relacionados neste Termo.  

4.4. Os benefícios concedidos através desta promoção são cumulativos 

aos benefícios concedidos e formalizados no Contrato de Permanência e 

nos Termo Promocionais quando assim contratados. 

4.5. A promoção é destinada a qualquer pessoa física com CPF que 

venha adquirir até no máximo 1 (uma) linha, sendo proibida a utilização 

dos serviços ora contratados de forma comercial, devendo o ASSINANTE 

ser o destinatário final de tais serviços. 
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4.6. Após o término dos 100 minutos de ligações para fixo local de 

qualquer operadora, as ligações passarão a ser cobradas conforme 

descrição nos Planos em referência. 

5. ENCERRAMENTO DA PROMOÇÃO 

6.1. Os benefícios previstos neste Temo poderão ser cancelados nas 

seguintes situações: 

(a) Término da promoção; 

(b) Extinção do Plano ou Serviço contratado; 

(c) Migração por parte do ASSINANTE para qualquer outro Plano ou 

Serviço não elegível a esta promoção; 

(d) Mudança de endereço para uma área não atendida pela GVT e; 

(e) Inadimplemento de qualquer obrigação contratual por parte do 

ASSINANTE, inclusive, mas não somente, na realização de uso 

indevido descrito na cláusula 5 deste Termo ou fraude, ficando neste 

caso o ASSINANTE sujeito à responsabilização penal e civil. 

6.2. Ao término da promoção, as condições promocionais serão 

encerradas e os serviços contratados serão cobrados de acordo com os 

preços vigentes à época, conforme “Informações Gerais de Preços” 

disponíveis em www.gvt.com.br/precostelefonia. 

6. DISPONIBILIZAÇÕES FINAIS 

7.1. A adesão do ASSINANTE à promoção se dará mediante solicitação 

através de contato com a central de atendimento (10325), ações de 

televendas, portal GVT ou de agentes autorizados de vendas da GVT. 

7.2. O ASSINANTE é o único responsável pelas informações por ele 

prestadas à GVT no momento do cadastramento e no momento de todo 

período de sua participação na promoção. 

7.3. Fica eleito o foro do domicílio do ASSINANTE como o competente 

para dirimir qualquer conflito ou controvérsia oriunda deste Termo. 

 

Curitiba, 08 de julho de 2014. 

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. 
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