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Net Virtua
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https://www.net.com.br



SERVIÇOS NET
                       TV por assinatura

        Internet banda larga

                       Telefonia fixa

        Telefonia móvel
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ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Como funciona o Atendimento Remoto no NET Assist 
Equipamentos?

O atendimento remoto do NET Assist EQUIPAMENTOS é uma forma simples e segura de solucionar problemas no seu 

computador. Para solucionar algum problema que o técnico não tenha conseguido apenas conversando com você, o técnico 

poderá acessar o seu computador pela internet, utilizando um software específico. Com esse software o técnico consegue 

visualizar, configurar e executar os procedimentos necessários para resolver os problemas encontrados ou esclarecer suas dúvidas 

mesmo não estando na frente do computador. Você assiste a todos os procedimentos que ele realizar pela tela do computador, e 

poderá fazer perguntas durante todo o atendimento, pois o técnico continuará falando com você pelo telefone.
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https://faq.netcombo.com.br/faq-2/pergunta-frequente/como-funciona-o-atendi
mento-remoto-no-net-assist-equipamentos/



MAIS ALGUNS SERVIÇOS OFERECIDOS….
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Proteção digital

6https://www.net.com.br/internet-banda-larga/servicos-adicionais/antivirus
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Endereços 

e 

Telefones
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Órgão Regulador

9https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Anatel_Logo.jpg 
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Principais Reclamações

10https://www.reclameaqui.com.br
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Como Solucionar Seus Problemas
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CONHEÇA A EQUIPE DE OUVIDORIA DA NET.
Somos a equipe de Ouvidoria, os seus representantes dentro da NET. Nós ouvimos as suas sugestões e 

críticas e fazemos de tudo para ajudar você.

Se você ainda não estiver completamente satisfeito com alguma solução apresentada anteriormente, é só 
pegar o número do protocolo e ligar para 0800 701 0180 (de segunda a sábado, das 8h às 20h) ou clique 

no botão abaixo que vamos atendê-lo de um jeito rápido e prático.

Entraremos em contato telefônico em até 5 minutos.

Assim, podemos trabalhar para que você fique cada vez 
mais satisfeito com a NET. Conte sempre conosco.

https://www.netcombo.com.br/static/html/clickcallouvidoria/



Ranking Satisfação Geral 2017 - SC

13

<http://www.anatel.gov.br/consumidor/pesquisa-de-satisfacao-e-qualidade/2017/sc>. 

http://www.anatel.gov.br/consumidor/pesquisa-de-satisfacao-e-qualidade/2017/sc
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