Vivo avança com IPTV para mais 20 cidades e anuncia pacotes
com programação completa por menos de R$ 100
Os pacotes são promocionais e a contratação é válida até 31 de janeiro para
clientes que adquirirem Vivo Fibra
São Paulo, 05 de janeiro de 2018 – A Vivo anuncia a redução dos valores dos seus principais
pacotes de TV e reforça a sua estratégia de expansão com a chegada do IPTV – TV por fibra ótica
– em mais 20 cidades do Brasil. Com isso, a empresa leva até o cliente a melhor tecnologia e
experiência em TV por assinatura e impulsiona sua participação no segmento.
Junto à expansão do IPTV, a Vivo traz pacotes que podem chegar até 40% de desconto. No
pacote Ultimate HD, por exemplo, o cliente pagará R$ 99,90, ante os atuais R$ 144,90 e ainda
leva um ponto adicional gratuito. Esta opção conta com 87 canais, sendo mais de 10 dedicados
ao mundo dos esportes, 18 só com filmes e séries, 11 infantis e nove que exibem documentários,
sem contar os canais internacionais e de variedades.
Para os clientes que valorizam os canais premium de filmes, a Vivo oferece o pacote Full HD,
com 103 canais, sendo 78 em HD. Além de contar com toda programação do pacote Ultimate, o
Full HD vem com toda a rede Telecine e todos os canais HBO. Por esse pacote, durante a
promoção, o cliente pagará apenas R$ 129,90 por mês. O valor caiu de R$ 199,90 para R$ 129,90.
Os pacotes têm caráter promocional e a contratação é válida até 31 de janeiro, com duração de
um ano. Todos os pacotes de TV contam com o serviço de vídeo sob demanda da Vivo TV com
mais de 10 mil títulos gratuitos e pagos, incluindo filmes, séries de sucesso e programas de TV,
para assistir quando e onde quiser.
Expansão IPTV
A Vivo TV amplia sua atuação no mercado de TV por assinatura no Brasil com a expansão da
IPTV nas cidades de Niterói, Rio de Janeiro, Suzano, Taubaté, Mogi das Cruzes, Barra Mansa,
Pouso Alegre, Volta Redonda, Itabuna, Garanhuns, Botucatu, Avaré, Lençóis Paulista, Brasília,
Petrolina, Teresina, Vitória da Conquista, São José do Rio Preto, Porto Alegre, Florianópolis e
Guarapari.
Agora, além de internet com velocidade de até 300 Mbps e telefonia fixa, a Vivo oferece uma
programação completa com canais em alta definição - são mais de 95 canais em HD disponíveis
- combinada a conteúdos sob demanda e em múltiplos dispositivos por meio do serviço de vídeo
sob demanda da Vivo TV

