TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
Vivo Smart WiFi
Apresentação
O presente termo de utilização estabelece as condições que regerão os serviços prestados
através do Vivo Smart WiFi. Para utilizar quaisquer interfaces (conforme definido abaixo), o
interessado se tornará um usuário e deverá ler e concordar com os termos e condições aqui
descritos, os quais permanecerão em vigor durante todo o período de utilização do serviço.
O cadastro do usuário no Vivo Smart WiFi indica, para todos os fins de direito, que o usuário
leu, ratificado a partir da utilização dos serviços prestados pelo Vivo Smart WiFi.
Condições de uso – Vivo Smart WiFi
Ao concluir o procedimento de assinatura do serviço Vivo Smart WiFi e iniciar a utilização dos
serviços, presumir-se-á que os usuários têm conhecimento e concordam integralmente com
estas condições de uso:
• O usuário deverá ter pelo menos 18 anos para acessar os serviços do Vivo Smart WiFi.
Ao utilizar o serviço, o usuário declara e garante ter, pelo menos, 18 anos de idade.
• Cada usuário é exclusivamente responsável (i) pelas informações fornecidas para a
utilização do serviço; (ii) pela informação disponibilizada no serviço. Cada usuário
assume integralmente todos os riscos inerentes à utilização do serviço.
Descrição dos serviços
O projeto consiste na concepção e desenvolvimento de uma aplicação móvel, nativa para as
plataformas iOS e Android, com as seguintes funcionalidades:
• Alterar/Configurar nome e senha de rede Wi-fi,
• Criar rede Wi-fi para visitantes,
• Visualizar quais dispositivos estão conectados na rede e capacidade de bloquear devices.
• Diagnosticar e melhorar a conexão de Wi-fi (escolha de canal e Beamforming).
• Diagnóstico do status do routers e conexão.
• Parental Control
• Integração de Segurança Online

A partir da App "VIVO SMART WIFI" os clientes Vivo podem gerenciar e controlar a
conectividade de sua casa, a configuração da rede Wi-Fi, os dispositivos conectados bem como
a ativação de alguns serviços de valor agregado (SVAs) como segurança, controle de acesso /
parental ou um técnico de atenção especializada.
Compatibilidade
Para utilização do serviço Vivo Smart Wi-Fi, é necessário possuir um roteador compatível.
Consulte roteadores compatíveis em www.vivo.com.br/smartwifi, ou nas lojas de Aplicativos
Android (Play Store) ou IOS (App Store).

