GUIA DE
BENEFÍCIOS
PARABÉNS!
Agora você conta com muito mais
benefícios na conexão.
Este Guia foi desenvolvido para auxiliá-lo
a aproveitar ao máximo as vantagens
que a GTC oferece. Aproveite para tirar
todas as suas dúvidas!
E se ainda assim precisar da gente, basta enviar
sua mensagem pelo WhatsApp. ;)
(51) 3649.8100
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COM A
VOCÊ SE CONECTA
AO MUNDO COM A
MELHOR TECNOLOGIA
EM INTERNET
Aqui você tem a tranquilidade
de contar com profissionais experientes,
capacitados e inovadores, além de
garantir os serviços de uma empresa
que se preocupa em investir na melhor
infraestrutura. Tudo para proporcionar
a você o melhor atendimento e a maior
qualidade de sinal.

FIBRA ÓPTICA É TER MUITO MAIS POSSIBILIDADES
MAIOR CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS
A melhora na estabilidade e na velocidade da conexão faz com que o usuário não precise
aguardar o carregamento de páginas, evita downloads lentos ou efetuar videoconferências
com baixa qualidade.
SEM INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS
O sinal da fibra não se degrada ou desaparece com interferências eletromagnéticas
causadas por diversos fatores, como tempestades. Isso porque seus dados são
transmitidos através da luz e não de correntes elétricas em meios condutores.
MAIOR SEGURANÇA PARA NAVEGAR
A fibra óptica proporciona uma maior segurança dos dados, uma vez que a única forma
de conseguir fazer um ataque é cortando os próprios cabos ópticos.

ASSISTÊNCIA PREMIUM BASIC
1 visita técnica sem custo por ano.
Incluso nos planos fibra 240Mb e 400Mb

ASSISTÊNCIA
PREMIUM

SUA CONEXÃO COM
QUALIDADE GARANTIDA

ASSISTÊNCIA PREMIUM PLUS
2 visitas técnicas sem custo por ano.
Incluso no plano fibra 500Mb

Com os novos planos GTC+ você
recebe atendimento técnico exclusivo
sem custos adicionais para garantir
100% da qualidade da sua conexão.
ASSISTÊNCIA PREMIUM TOP
4 visitas técnicas sem custo por ano.
Uma troca de endereço sem custo no
prazo de contrato.
Incluso no plano fibra 600Mb

WI-FI PLUS

MUITO MAIS ALCANCE
E POTÊNCIA NA
CONEXÃO SEM FIO
Para uma conexão sem fio
de qualidade, o roteador wireless
deve ser de primeira linha.
É por isso que todos os planos GTC+
incluem o serviço Wi-Fi Plus, que
trabalha em duas faixas de frequência,
2,4 GHz e 5 GHz, e deixa a conexão
até 5x mais rápida que com
outros equipamentos.

DICAS PARA GARANTIR O MELHOR SINAL NO WI-FI
 Evite superaquecimento do equipamento: desligue o roteador Wi-Fi quando for viajar,
ou ficar sem uso por um longo período.
 Não esconda o roteador atrás de utensílios ou armários para evitar bloquear o sinal.
Espelhos, paredes espessas e vidros também causam interferências, evite!
 Instale o equipamento em um lugar central da casa, preferencialmente no alto.
Assim o sinal se espalha melhor e fica livre de obstáculos ao redor.
 Evite posicionar o roteador perto de equipamentos que causam interferência, como
telefones sem fio e micro-ondas. Mantenha as antenas do roteador sempre apontando
para cima.
 Evite roubo de sinal e lentidão da rede mantendo uma senha forte para a sua
conexão Wi-Fi.
 Utilizar um cabo de rede diretamente do roteador para um equipamento (smart TV,
computador ou notebook) melhora a performance e otimiza a qualidade da conexão.
 A maioria dos equipamentos móveis (celulares, tablets, notebooks) trabalham com
limitações de velocidade no Wi-Fi. Para testar a conexão, conecte o PC diretamente
no cabo, através dos sites "Minha conexão" e "Speedtest".

COMO ACESSAR
SEU E-MAIL
Contar com e-mail próprio é contar
com profissionalismo em todas as suas
correspondências.
Com a GTC você garante este serviço
exclusivo e muito mais espaço de
armazenamento para suas mensagens.
Para começar a utilizar o serviço,
siga as instruções abaixo!

Passo 1 para acessar sua conta de e-mail, primeiro acesse o site GTC e, no menu Para Clientes,
clique em E-mail e depois, clique em Webmail.
Passo 2 para fazer o login basta inserir os dados que a GTC disponibilizou pra você. Após o primeiro acesso,
por segurança, troque sua senha inicial.
Passo 3 tudo pronto, agora é só começar a usar o seu e-mail!

COMO ACESSAR
SEU GTC CLOUD
Com tantos dados digitais que temos
guardados, a melhor e mais segura opção
é contar com o armazenamento na nuvem.
Dê adeus aos inúmeros pendrives, com
o Cloud GTC você tem 2 GB de espaço
para salvar seus arquivos e pode
acessá-los quando e onde quiser!
Para começar a utilizar o serviço,
siga as instruções abaixo!

Passo 1 acesse a Google Play ou a App Store no seu dispositivo, busque por GTC Cloud e baixe o aplicativo.

Passo 2 para fazer o login basta inserir os dados que a GTC disponibilizou pra você através de e-mail.
Após o primeiro acesso, por segurança, troque sua senha inicial.
Passo 3 antes de dar início ao uso do serviço, leia os Termos de Uso com atenção. Para prosseguir,
basta aceitá-los e pronto!

CONHEÇA OS APLICATIVOS
DE STREAMING QUE A GTC
OFERECE AOS CLIENTES E
COMECE A APROVEITAR.

Feito para os apaixonados por futebol,
com o app você assiste partidas ao vivo de
campeonatos nacionais e internacionais
e tem sua própria grade de programas
esportivos. UEFA Champions League,
Brasileirão Série A, eliminatórias pra
Copa do Mundo, jogos completos,
melhores momentos ou compilados
de gol... Tá tudo lá, pra você ver e rever
onde e quando quiser!

Feito para os amantes de cinema, Looke é
um aplicativo de streaming com conteúdo
diversificado, com cerca de 8.000 filmes,
contando estúdios como Warner Bros,
Paramount, Universal, Sony Music,
Universal Music, Warner Music, Imagem,
Europa, e muitos outros parceiros de
conteúdo do Brasil, além de permitir
aluguel de conteúdo dentro da plataforma.

O Super Comics é um aplicativo de
quadrinhos pensado para proporcionar a
melhor experiência para usuários
exigentes, com recursos e conteúdos
exclusivos. Com o app você encontra HQs
exclusivas no formato SUPER MOTION,
quadrinhos com animação, e o modo de
leitura sequencial SUPER ZOOM! E mais,
aqui os admiradores de histórias em
quadrinhos tem acesso a um acervo digital
com dezenas de narrativas de quadrinhos.

Dedicada às crianças, a PlayKids é uma
plataforma que promove o
desenvolvimento infantil com desenhos,
jogos, livros e atividades interativas para
crianças de 0 a 6 anos. O aplicativo
proporciona aprendizado e diversão,
estimulando o desenvolvimento dos
pequenos.

PARA COMEÇAR A UTILIZAR O SERVIÇO NO SEU SMARTPHONE,
SIGA AS INSTRUÇÕES ABAIXO!

Baixe o app
Estádio TNT Sports
para o seu
smartphone na
Google Play ou App
Store. Para fazer
o login, selecione
a opção
“Já tem cadastro?
Entre aqui”.

Na tela seguinte,
selecione a opção
Login por parceiras,
conforme a ilustração.

Dentre as opções,
selecione o parceiro
ou operadora
PlayHub conforme
a ilustração.

Digite login
e senha nos
campos solicitados.
Estes dados
são informados
no momento
da contratação.

Selecione a opção
Autorizar. Após o
login, por segurança,
atualize a senha
depois do primeiro
acesso.

Aproveite os
melhores conteúdos
do app conectado
com a GTC!

CONHEÇA OS CANAIS DE ATENDIMENTO
Atendimento suporte 24h
(51) 3649-8100

Atendimento suporte online
suporte@gtcinternet.com.br

ATENDIMENTO
AO CLIENTE
SEMPRE JUNTO
COM VOCÊ!

Atendimento comercial online
comercial@gtcinternet.com.br

Atendimento comercial presencial
Rua Coronel Apolinário de Moraes, 1958,
Centro - Montenegro/RS
Segunda a sexta, das 8h30 às 18h (sem fechar ao meio-dia). Sábados, das 8h às 12h

Rua 15 de Novembro, 409, sala 01,
Estação Portão, Portão/RS.
Segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30. Sábados, das 8h30 às 11h30

Rua Coronel Paulino Teixeira, 915, sala 02,
Centro, São Sebastião do Caí/RS
Segunda a sexta, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h. Sábados, das 8h às 12h

Rua Dr. Lourenço Zacaro, n. 1680,
Centro, Nova Santa Rita/RS
Segunda a sexta, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h. Sábados, das 8h às 12h

fb.com/gtcinternet

ESTAMOS NAS
REDES SOCIAIS!
Siga a GTC no Facebook
e no Instagram e não perca
as novidades, promoções
e sorteios que rolam por lá!

@gtcinternet

ACESSE A
2ª VIA DO BOLETO
DE MENSALIDADE
COM MUITO MAIS
PRATICIDADE!
Na GTC você não precisa imprimir
ou guardar boletos, basta solicitar
a 2ª via da mensalidade através do
nosso site ou whatsapp!
Para começar a utilizar o serviço,
siga as instruções a seguir!

SITE
Acesse www.gtcinternet.com.br e clique em Portal GTC no canto superior esquerdo da tela;

Faça o login utilizando o CPF ou CNPJ do contratante nos campos de usuário e senha.
Após o primeiro acesso, recomendamos que seja feita a troca da senha conforme sua preferência.

Quando aparecer a fatura em aberto, clique em segunda via;
Escolha o método de pagamento:
- Débito em conta (Sicredi, Banco do Brasil e Banrisul);
- Pagamento em caixa eletrônico ou internet banking (app do seu banco): basta copiar a linha digitável
para efetuar o pagamento no local desejado.

WHATSAPP
Envie uma mensagem no WhatsApp para a GTC (51) 3649-8100
Após a mensagem inicial, digite: “segunda via de boleto” e informe o CPF ou CNPJ do contratante;
Copie a linha digitável para efetuar o pagamento via caixa eletrônico ou internet banking, ou clique no link
para acessar a fatura e realizar a impressão do boleto.

Tradição em conexões.

