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Vivo garante preços ainda menores nas
ofertas com planos Controle e Pós-Pago e
bônus maior na compra dos Samsung Galaxy
Note20 5G e Galaxy Note20 Ultra 5G
•O bônus do Vivo Renova na compra do Galaxy Note20 5G ou Note20 Ultra 5G agora
é de R$ 800
•Clientes Vivo Valoriza têm ainda voucher de até R$1.000 de desconto exclusivo para
a compra dos novos smartphones da Samsung

São Paulo, 11 de setembro de 2020 - A Vivo, que iniciou no último dia 3 a pré-venda da nova
família Samsung Galaxy com o Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G e acessórios
Galaxy Watch3, Buds Live e Tab S7, apresenta nesta sexta-feira, 11, novas ofertas para os
lançamentos da Samsung e maior bônus no Vivo Renova, programa de incentivo da empresa
que avalia o valor de um smartphone usado e garante descontos na aquisição de um novo
aparelho

O que já estava bom ficou melhor com desconto adicional de R$ 600 na compra dos aparelhos
nos Planos Vivo Controle e Pós-Pago. Por exemplo, no Plano Vivo Família 60GB Anual, o
Galaxy Note20 5G ou Galaxy Note20 Ultra 5G saem, respectivamente, por até 12x R$ 334 (ou
R$ 3.999 à vista) e 12x R$ R$ 434 (ou R$ 5.199 à vista).

Além da oferta em planos, a Vivo anuncia um bônus ainda maior, agora de R$ 800, para
clientes que fizerem o Vivo Renova, ao entregar qualquer modelo de aparelho usado na
compra dos modelos Galaxy Note20 5G e Galaxy Note20 Ultra 5G. O cliente que entregar um
Samsung Galaxy Note10 - desde que em bom estado e em funcionamento - o desconto no
Vivo Renova para a compra dos novos smartphones da Samsung chega até R$ 1.800. A ação

exclusiva do Vivo Renova para os dois lançamentos da Samsung é válida até 30 de setembro
nas lojas físicas e plataforma online. Os smartphones podem ser adquiridos na Loja Online da
Vivo com frete grátis para todo o País ou nas lojas físicas.

Benefícios únicos para cliente Vivo - Além das ofertas e bônus do Vivo Renova, a Vivo
oferece benefício exclusivo para clientes da operadora participantes do programa Vivo
Valoriza, nas categorias V e Platinum, com vouchers para todos os produtos do lançamento da
Samsung, que chegam a até R$ 1.000 desconto e podem ser utilizados simultaneamente ao
bônus oferecido pelo Vivo Renova. Para resgatar o voucher e conferir todos os outros
benefícios que somente o Vivo Valoriza tem, os clientes devem acessar o app Meu Vivo,
selecionar a categoria Vivo Valoriza e realizar seus resgates. Na sequência, o cliente é
direcionado automaticamente para a loja online da Vivo.

E, adicional a isso, todos os clientes que realizarem a compra dos lançamentos na Vivo até o
dia 20 de setembro, ganham da Samsung vouchers¹ de R$ 2.000,00 (Galaxy Note20 5G e
Note20 Ultra 5G), R$ 700,00 (Galaxy Watch3) e R$ 400,00 (Galaxy Buds) para utilizar na
compra de produtos da fabricante. Na aquisição de um Galaxy Tab S7, receberá uma Capa
Teclado.

¹Promoção válida de 03.09.2020 a 20.09.2020. Consulte os produtos disponíveis em
www.samsungparavoce.com.br . Para participar da ação é imprescindível o cadastro no site
Samsung Para Você dentro do período de 18.09.2020 a 18.10.2020. Consulte mais
informações no site www.samsungparavoce.com.br. *O valor do voucher varia de acordo com o
produto adquirido. Verifique a disponibilidade da banda 5G com a sua operadora.

Comunicação Corporativa Vivo
vivo@maquinacohnwolfe.com
Marina Ogawa
(11) 3147-7441 - marina.ogawa@maquinacohnwolfe.com
Pamella Soares
(11) 3147-7290 - pamella.soares@maquinacohnwolfe.com
Vilma Balint
(11) 3147-7460 - vilma.balint@maquinacohnwolfe.com
Claudia Pires
(11) 3147-7252 - claudia.pires@maquinacohnwolfe.com

