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NET ANTÍVIRUS + BACKUP 

 

 

Pacotes NET ANTIVIRUS + BACKUP 

Os produtos Cyber Anjo e Cyber Anjo Plus não serão mais comercializados. 
 

Os clientes que possuem o Cyber Anjo e Cyber Anjo Plus serão migrados para o novo NET Antivírus + Backup 
automaticamente. 

Os clientes receberão e-mail marketing ou via carta, a informação do benefício da migração e o passo a passo 
para fazer o download do Novo NET Antivírus + Backup. 

O próprio cliente efetuará a configuração de troca de um Antivírus para outro através de um passo a passo no 

site: www.netcombo.com.br/antivirus.  

Dicas 

O NET Antivírus é um software de segurança que protege o computador contra ataques tais como vírus, 
spyware (“espiões”), roubo de senhas, conteúdos impróprios e outros elementos nocivos que estão na internet. 
E  o Backup é onde você pode guardar, compartilhar e visualizar seus arquivos e acessá-los onde estiver, desde 
que conectado à internet. 

Qual o papel do Técnico? 

E o Cyber Anjo? 

O NET Antivírus + Backup pode ser  comercializado em três versões e nas modalidades básico e conforto. 

(O produto foi criado como básico e conforto seguindo regras do contrato) 

o Net Antivírus Proteção Básica 

o Net Antivírus Proteção Avançada 

o Net Antivírus Proteção Total 

 

Para mais informações sobre pacotes e suas características consulte o site: 

www.netcombo.com.br 

No Novo NET Antivírus + Backup o cliente NÃO tem direito a visita técnica grátis. Todo o procedimento de 

instalação deverá ser feito pelo próprio cliente através do site. 

Se a visita técnica for agendada, caberá ao técnico identificar se há necessidade da visita ou se o próprio cliente 

poderá realizar o procedimento. Confirmada a necessidade da visita técnica, o cliente será isentado da cobrança 

através da baixa. Se, ao contrário, for verificada a não necessidade da visita, o técnico deverá proceder com a 

cobrança conforme a modalidade do cliente. Valores: R$70,00 Básico e R$21,00 Conforto. 
 

Baixa conforme necessidade da visita: 
 

453 – NET Antivírus Configuração Efetuada; será utilizada quando o técnico identificar que será necessário a 
visita técnica para algum tipo de configuração não disponível no site. (visita não Cobrada) 
 

467 – Manutenção NET Antivírus Indevida; será utilizada quando o técnico identificar que não será 
necessário a visita técnica, pois o procedimento encontra-se disponível no site. (Visita Cobrada) 

• Os clientes Cyber Anjo  e Cyber Anjo Plus deverão migrar para o novo NET Antivírus + Backup, para não ficarem 
desprotegidos. 

• O cliente receberá o nº de licença e deverá entrar no site: www.netcombo.com.br . 

• No site o cliente encontrará todas as informações do benefício da migração e o passo a passo para fazer o 
download. 

• Se o Cliente esquecer ou perder o login ou senha, deverá solicitar no site: www.netcombo.com.br, através da 
opção esqueci minha senha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacotes Preço 
Anti-         
Vírus 

Anti-  
Spyware 

Anti-        
Spam 

Site      
Advisor 

Firewall 
Parental 
Control 

Backup 
Backup 

Automático 

Proteção     
Básica 

R$7,90 1Gb 

Proteção 
Avançada 

R$14,90 10Gb 

Proteção      
Total 

R$19,90 Ilimitado 
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