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TERMO PROMOCIONAL EMPRESARIAL - OFERTA DE INTERNET CORPORATIVA  

Este instrumento é complementar e indissociável ao Contrato de Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado e Outras 

Avenças (Contrato STFC) e ao Contrato de Prestação do Serviço de Comunicação Multimídia e Outras Avenças (Contrato 

SCM), celebrados entre o CLIENTE e a GVT.       

1. OBJETO 

O objeto deste Termo consiste na concessão dos seguintes benefícios: 

 

Produto Benefícios 

Oferta Internet 15 Mbps 

 Desconto opcional de 25% (vinte e cinco por cento), a ser aplicado exclusivamente sobre 

a mensalidade do produto Internet, durante os 3 (três) primeiros ciclos de cobrança;  

 No primeiro mês de concessão do benefício, a cobrança e o desconto serão concedidos 

pro rata;  

 Será cedido em comodato, pela GVT ao CLIENTE, um roteador; 

 O serviço de gerência será prestado na modalidade “Básico”. 

Oferta Internet 20 Mbps 

 Desconto opcional de 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por cento), a ser 

aplicado exclusivamente sobre a mensalidade do produto Internet, durante os 3 (três) 

primeiros ciclos de cobrança; 

 No primeiro mês de concessão do benefício, a cobrança e o desconto serão concedidos 

pro rata;  

 Será cedido em comodato, pela GVT ao CLIENTE, um roteador; 

 O serviço de gerência será prestado na modalidade “Básico”. 

2. VIGÊNCIA 

2.1. Esta promoção estará disponível para adesão até o dia 31 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogada a 

exclusivo critério da GVT. 

3. CONDIÇÕES  

3.1. Essa promoção será ofertada a clientes que venham a adquirir o serviço corporativo de Internet.  

3.2. Os valores ofertados para o serviço de Internet Corporativa constam no Termo de Contratação do Serviço – TCS, 

celebrado entre o CLIENTE e a GVT. 

3.3. Para a concessão dos benefícios descritos neste documento, é necessária a existência de disponibilidade técnica 

para a instalação dos serviços na região e/ou imóvel do CLIENTE, caracterizando-se disponibilidade técnica como 

a capacidade da GVT de atendimento ao CLIENTE, considerando a lotação de sua estrutura tecnológica. Ainda, 

não podem estar presentes obstáculos físicos à instalação dos serviços, o que compromete a sua viabilidade 

técnica. 

3.4. Os benefícios descritos neste Termo serão concedidos a partir da data de ativação dos serviços contratados.  

3.5. Os valores dos serviços ora contratados estão disponíveis no Portal GVT (www.gvt.com.br) e/ou nos demais 

canais de atendimento da GVT, bem como no TCS. 

3.6. Estes benefícios estarão disponíveis para todas as cidades com atendimento GVT. 

4. ENCERRAMENTO DA PROMOÇÃO 

4.1. Os clientes deixarão de usufruir do benefício desta promoção em caso de:  

4.1.1. Cancelamento do(s) produto(s) contratado(s); 

4.1.2. Migração para qualquer produto não elegível à promoção; 

4.1.3. Mudança de endereço para região e/ou imóvel não atendido pela GVT; 

4.1.4. Inadimplemento de qualquer obrigação contratual por parte do CLIENTE, inclusive, mas não somente, o uso 

indevido e/ou ilegal (fraude), conforme disposto nos Contratos STFC e SCM. 

5. CONDIÇÕES GERAIS  

5.1. A participação nesta promoção implica a aceitação total e irrestrita de todas as cláusulas deste Termo 

Promocional. 

5.2. Fica Eleito o foro do domicílio do CLIENTE como o competente para dirimir qualquer conflito ou controvérsia 

oriunda deste Termo. 

http://www.gvt.com.br/
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Curitiba, 06 de Março de 2015. 

 

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 


