
“Cadê o Claro 3G e o Tablet que comprei junto com o NET combo?"
R.: “Sr/Sra. O produto será entregue via sedex, enviado diretamente pela Claro. Dúvidas ligue no 1052”.

“Vai efetuar a instalação do 3G Claro no meu computador?"
R.: “Infelizmente não Sr/Sra. Faço apenas a instalação do Combo NET, com relação ao 3G Claro recomendo 
ligar no 1052 que tem informações referentes a este assunto ”.

“Você pode me explicar como funciona o Claro  3G?"
R.: “Não posso Sr/Sra. Fazemos instalações/manutenções apenas nos produtos NET. Peço que consulte o 
manual do equipamento ou entre em contato com a Claro no telefone 1052 ”.

“Me conecto pelo Virtua normalmente e pelo Claro 3G não funciona, o que faço?"
R.: “Sr/Sra. Entre em contato com a Claro no telefone 1052, lá eles podem efetuar os testes de conexão e 
retirar dúvidas sobre a conexão 3G”.

“Como entro em contato para resolver problemas com a Claro 3G?"
R.: “No telefone 1052  possui todas as informações referentes ao Claro 3G”.
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Nova Parceria – Claro 3G 

Por meio da parceria com a Claro 3G, a NET passa a oferecer aos seus clientes
mais uma opção de integração do Combo NET (TV, NET Vírtua e NET Fone) com
a mobilidade do 3G.

Perguntas e Respostas – Dúvidas de Instalação/Manutenção 

Pontos de Atenção

 Agora os clientes e prospects da NET podem comprar os produtos NET em lojas da Claro.

 Os vendedores do Canal Varejo da empresa estarão à disposição em 27 lojas próprias
da operadora de celular.

 O objetivo é criar mais uma alternativa comercial para aqueles consumidores que
preferem o contato pessoal em um ponto de venda. Está parceria terá abrangência nacional.

 O grande diferencial está no Toten Interativo, que será exposto em algumas lojas a
partir da segunda quinzena de julho.

 A ferramenta, criada especialmente para esse projeto, ajuda o consumidor a conhecer em
detalhes os nossos produtos e ofertas.

 Devemos efetuar a instalação/manutenção do Combo NET (TV/Virtua/Netfone) dentro dos padrões de
qualidade NET.

 Reforçando que será instalado o eMTA Wi-Fi nos combos de 10 e 20 Mega.

 Nas áreas UNI será comercializado o Claro 3G com apenas o pacote TV (Atualidade) da NET.

 Dúvidas deverá ligar para o número 1052

 A partir de 01/07 o Televendas NET terá ofertas conjuntas com a Claro contemplando a venda de 3G e
Tablet.

 É importante informar ao cliente que a entrega e faturamento do 3G e Tablet será realizada diretamente
pela Claro e entregue via Sedex.

Como funciona está Parceria? 

Nesta primeira fase, os pontos de vendas NET estarão presentes nas lojas das seguintes cidades: São Paulo,
Recife, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Bernardo, Diadema, Campinas e Curitiba. O
objetivo é ampliar a parceria para mais lojas e mais cidades ainda nesse ano.

Implantação 

Além da presença nas lojas próprias da Claro, a NET comercializará os produtos 3G e Tablet modelos Galaxy
Samsung e Motorola Xoom apenas pelo canal de Televendas NET. São ofertas desenvolvidas exclusivamente
pela operadora para os clientes NET.

Como parte da estratégia do grupo, haverá o credenciamento dos Agentes Autorizados da Claro para
comercialização dos produtos NET, além de ações para base de clientes de ambas as empresas e venda do
serviço de voz.

Produtos  


