Vivo prepara ofertas imperdíveis para a Black Friday com as
melhores marcas de smartphones e até R$ 2 mil de desconto na
troca de aparelhos
A Vivo lança “Black Ofertas” durante o mês de novembro e traz aparelhos e
acessórios de grandes marcas do seu portfólio com preços especiais.
Com parcelamento de até 21 vezes sem juros, a operadora oferece desconto
adicional de até 10% para compras realizadas pela loja online da Vivo e ainda
frete grátis.
A Vivo lança uma série de ofertas para os seus clientes no mês de novembro para fazer frente
ao período mais promocional do ano, a Black Friday. Nomeadas de “Black Ofertas”, as condições
especiais nos preços de smartphones e acessórios são agressivas. A partir desta sexta, 9, a Vivo
traz promoções com preços imperdíveis como o aparelho LG J11+, lançado em julho deste ano
no Brasil, por R$ 649,00, no Plano Vivo Controle. Já o smartphone Samsung Galaxy S9+, no Plano
Vivo Família 40GB, estará por R$ 2.599,00, no plano Vivo Família 40GB, que oferece ao cliente
SMS e ligações ilimitadas qualquer operadora em todo o Brasil usando o código 15, 40GB de
internet e pode ter até 2 dependentes grátis, entre outras vantagens. Para garantir que seus
aparelhos acompanhem o seu ritmo, o carregador de viagem EA QC 3.0 sairá de R$ 79,00 por R$
49,00. Comprando na loja online, os clientes podem ter até 10% de desconto adicional, além de
frete grátis. Com o Vivo Renova, o smartphone ou tablet usado é avaliado e garante um desconto
adicional que pode chegar até R$ 2.000,00. Os consumidores podem adquirir os aparelhos e
acessórios diretamente nos mais de 1.500 pontos de atendimento da Vivo, entre lojas próprias
e revendas, como também por meio da loja online da operadora (https://lojaonline.vivo.com.br)
e optar por receber o smartphone em sua casa ou ainda retirar diretamente nas lojas pelo pickup in store da Vivo. As promoções da Black Ofertas da Vivo são válidas para todo o Brasil.
Mais informações sobre as promoções da Black Ofertas da Vivo e condições de pagamento,
acesse www.vivo.com.br

