
Necessário 

orçamento 

prévio

Análise de 

viabilidade 

técnica

R$ 170,00

R$ 190,00

Toda área de cobertura

Ser cliente 

TecSul
Ser cliente TecSul Ser cliente TecSul

Clientes 

cancelados 

que possuem 

roteador

R$ 60,00

Necessário 

orçamento 

prévio

Atendimento 

técnico

de chamados

sobre falhas 

causadas

pelo cliente

Upgrade para 

Wi-fi Premium 

com roteador

Ser cliente Tec 

Sul nos planos 

com Wi-fi 

Básico

Taxa de

Reconexão -

com roteador

(Wi-fi 

Premium)

Taxa de

Reconexão -

com roteador

(Wi-fi Básico)

Taxa de

Reconexão -

sem roteador

Á vista      
(Dinheiro ou Cartão 

de Débito)

Condições

Taxa de

Instalação

com wi-fi

Premium - 

com 

fidelidade

Análise de 

viabilidade 

técnica

Análise de 

viabilidade 

técnica

Taxa de

Instalação

com wi-fi

Básico - com 

fidelidade

Tabela de valores avulsos

Clientes 

cancelados que 

não possuem 

roteador

R$ 90,00 R$ 40,00

R$ 380,00R$ 200,00 R$ 380,00 R$ 1.240,00 R$ 100,00

Clientes 

cancelados 

que não 

possuem 

roteador

Ponto Adicional  -

Instalação e

Configuração  de

Roteador avulso

com wi-fi

Premium

Ponto Adicional -

Instalação e

Configuração  de

Roteador avulso

com wi-fi Básico 

Configuração, 

Manutenção e      

Hora Técnica

Internet Fibra 

Óptica

Tipo de Serviço

Análise de 

viabilidade 

técnica

Mudança de

Endereço

Visita 

improdutiva

Instalação e

configuração

de internet - 

sem

fidelidade

*Valores válidos apartir de 15/02/2020, conforme contrato disponível no link abaixo: http://www.tecsulinternet.com.br/contrato

R$ 70,00 - - R$ 100,00

*Valores de R$90,00 à R$350,00 poderão ser parcelados em até 3x no cartão de crédito. Acima de R$350,00 poderão ser parcelados em até 6x no cartão de crédito.

R$ 200,00R$ 40,00
Parcelado    

(Cartão de Crédito)

Central de atendimento

Telefone: (41) 3657-8816 | Whats App: (41) 98527-6980 |E-mail: atendimento@tecsulinternet.com.br

*Critérios para cobrança de visita técnica: equipamentos desligados, cabo e/ou cordão óptico rompidos dentro do local de instalação, falhas em equipamentos próprios ou de terceiros 

conectados a interface de entrega do serviço, equipamentos danificados por imprudência ou imperícia do cliente, ausência do cliente ou restrição de acesso ao local nas visitas técnicas 

agendadas. 

R$ 90,00 R$ 180,00 R$ 350,00R$ 180,00 R$ 350,00 R$ 1.140,00

*Taxa para pagamento no cartão de crédito de MENSALIDADE/PLANO MENSAL nas unidades da Tec Sul será de R$ 5,00.


