
Descrição da Oferta do Serviço GPSNet Ponto Extra 
 
Descrição da Oferta 
 
O Serviço GPSNet Ponto Extra prevê a instalação de um Ponto Extra de Rede com cabo                
Ethernet CAT 5 para conectar dispositivos com conexão RJ45. 
 
Cobertura 
 
O Serviço GPSNet Ponto Extra prevê cobertura com as seguintes características: 

- Uma conexão por instalação realizada; 
- velocidade de acordo com o Plano de Internet contratado; 
- distância de até 35 metros do local do receptor do sinal de internet; 

 

 
Realizada a até 35m lineares a partir do ponto central de chegada do cabeamento à residência 

 
 
 
Especificação Técnica da Instalação 
 
Conexão com cabo Ethernet CAT 5, na cor branco ou cinza claro, com até 35 metros de                 
extensão, com fixação externa na parede ou rodapé ou embutido em tubulação existente. 
Poderão ocorrer avarias no reboco ou paredes de gesso, conforme a estrutura construtiva,             
por conta de furos necessários para passagem de cabos. Neste caso o ônus para o               
conserto será de responsabilidade do cliente;  
Os cabos serão passados externos utilizando fixa-fio, para instalações com acabamentos           
diferentes, despesas correrão por conta do cliente; 
 

Requisitos do Serviço 



O GPSNet Ponto Extra está disponível apenas para clientes que contratam Serviço de             
Conexão de Internet da GPSNet e está sujeito a viabilidade técnica no momento da              
instalação; 

Os requisitos ambientais como tubulação obstruída no local de passagem do cabo ou             
distância superior a 35 metros poderão impedir a instalação do serviço; 

No caso de cancelamento dos serviços de conexão, o cabeamento instalado no Ponto Extra              
não será removido; 

 

Exclusões de serviço 

Não está incluso o acabamento com canaletas/condutures para o cabo ethernet instalado; 

Eventuais mudanças posteriores a ativação do Serviço e que exigirem nova instalação de             
cabo serão cobradas adicionalmente, sendo considerado um novo Ponto Extra;  

O cabo será instalado sempre a partir do ponto principal de chegada do sinal de internet na                 
residência.  

A instalação do Ponto Extra não contempla configurações e conexão de dispositivos            
(notebook, tablets, smartphones, eletrodomésticos e outros) adquiridos pelo cliente. 

 

Formatos de cobrança 

• Serviço de Instalação/ativação; 

• Taxa de Troca de endereço; 

• Mudanças internas nas instalações do cliente; 

• Taxa de atendimento presencial sob demanda; 

• Outros serviços adicionais também estão sujeitos a cobranças adicionais. 

 

SLA (Prazo de Atendimento) 

• Atendimento Remoto: das 6h à meia noite, todos os dias do ano; 

• Tempo máximo para atendimento no local: em até 8 horas úteis na área urbana e em                 
até 48 horas úteis em área rural, após diagnosticada dificuldade remotamente; 
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