
 

 

TERMO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

   
              

 

www.x-pcsolucoes.com.br 

  

  INFORMATIVO 

 

CONDIÇÕES: 

 

A emissão da O.S de assistência técnica é permitida para clientes que estão com suas mensalidades em dia. 

É obrigatório estar presente pessoa de maior durante a assistência. 

É obrigatória a assinatura da O.S, pelo responsável presente. 

A empresa não se responsabiliza pela ausência do cliente no horário marcado, portanto fica a critério do cliente ligar 

reagendando o novo horário, conforme disponibilidade da empresa. 

 

POLÍTICA DE ASSINSTÊNCIA TÉCNICA: 
 

Em respeito ao Código de Defesa do Consumidor, ao artigo 56 inciso XV, da Resolução n.º 614/2013 da ANATEL, 

os equipamentos necessários para a conexão com a rede da PRESTADORA quando desta contratação, serem 

disponibilizados pelos ASSINANTES (do seu acervo particular) ou através de fornecimento por terceiros estranhos a este 

negócio jurídico, ficando, neste caso, os ASSINANTES responsáveis pela sua configuração, qualidade, garantia, 

manutenção e conservação, excluindo a PRESTADORA de qualquer responsabilidade sobre estes equipamentos, bem 

como se os serviços objetos do presente contrato não puderem ser executados corretamente por problemas oriundos dos 

mesmos. 

Parágrafo único: A manutenção dos equipamentos de propriedade do ASSINANTE necessários à prestação dos serviços 

serão de sua inteira responsabilidade, mesmo que adquiridos em nossa loja, podendo o ASSINANTE solicitar assistência à 

PRESTADORA AUTORIZADA, se estabelecida condição para tanto entre as partes. 

 

Nos casos da PRESTADORA prestar assistência técnica ao ASSINANTE e verificar a existência de defeitos não 

atribuíveis ao PROVEDOR, A VISITA TÉCNICA será COBRADA do ASSINANTE, dentre os quais procedimentos mais comuns: 

• Cabos: Invertidos, desconectados, com mau contato, desgastado pelo uso ou rompido. 

• Roteadores:  Travados, desconfigurados, com defeito ou com superaquecimento. 

• Dispositivos:  Softwares desatualizados e com vírus. Hardwares queimados, ou desabilitados. 

• Rede elétrica:  Intermitente, com folga, ou sobrecarregada. 

• Serviços de Transferência:  Qualquer alteração, que não tenha sido feita na hora da instalação. 
 

OBS: Nos casos em que for constatado queima de equipamentos por mau uso, instabilidade elétrica oriunda da rede 

interna do cliente, e ou inversão de cabos causando a queima dos mesmos, será cobrado valor integral do equipamento 

em COMODATO. 

 

Nos casos da PRESTADORA prestar assistência técnica ao ASSINANTE e verificar a existência de defeitos nos 

equipamentos em COMODATO (antena e fonte), caracterizados, por falhas, correspondente a transmissão entre a 

PRESTADORA e o ASSINANTE, o valor da visita técnica será ISENTO, salvo quando o motivo for descarga e/ou instabilidade 

elétrica. 

Para dúvidas e esclarecimentos, entre em contato com a nossa central de atendimento. O termo de assistência técnica, 

está disponível para download, no endereço http://www.x-pcsolucoes.com.br. 


