Na Black Friday da Vivo, aparelhos serão comercializados com
até 80% de desconto
As ofertas estarão disponíveis até o dia 27 de novembro ou enquanto durarem os estoques

A Vivo lança uma série de ofertas para os seus clientes durante a Black Friday. Os
descontos podem chegar a 80% de desconto no valor dos smartphones, além da
degustação gratuita de aplicativos por 30 dias.
A partir desta sexta-feira (24/11), os clientes podem adquirir o modelo Galaxy S7 por R$
299, no Plano Família 15GB, que representa 80% de desconto. O iPhone SE 16GB tem
33% de desconto no Plano Família Completa 10 GB, saindo por R$ 599. O smartphone
LG G6, no Plano Família 15GB, sai por R$ 179 e o Moto E4 no Plano Família 10 GB, por
R$ 19, ambos com 80% de desconto. Já o Galaxy S7 Edge tem 40% de desconto no Plano
Família 15 GB e poderá ser adquirido por R$1.079.
Já entre os acessórios os destaques são o Sandisk Wireless Stick 16 GB, com 41% de
desconto, de R$ 169 por R$ 99 e o Headphone JBL E40 Bluetooth de R$ 429 por R$ 349
(19% de desconto).
Além dos descontos nos smartphones, os clientes ainda terão acesso gratuito durante
30 dias aos aplicativos GoRead - que reúne mais de 160 títulos de revistas de 20 editoras
nacionais, com títulos como Veja, Boa Forma, Quatro Rodas, Superinteressante e Exame,
e ao Vivo Sounds, que permite ao usuário escolher a música a ser tocada para quem
ligar, definir mensagens para serem executadas em situações especificas e gravar sua
própria mensagem para ser ouvida por quem faz a chamada.
No aplicativo Vivo Protege, além dos 30 dias de gratuidade, os clientes poderão assinar
os serviços com um valor especial de R$ 3,90 mensal. O Vivo Protege reúne os principais
serviços de segurança da Vivo: como Vivo Segurança Online, Vivo Sync, e Vivo WiFi
Seguro. Nesta promoção, além do valor reduzido, o cliente terá 16G de armazenamento
no Vivo Sync e uma licença de antivírus do Vivo Segurança online e do WiFi Seguro. Além
disso, ele poderá tirar dúvidas 24h por meio do Vivo Resolve.
As promoções são válidas para a Loja Online (www.vivo.com.br/bf) e na Vivo App Store.
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