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Vivo traz para a Cyber Monday smartphones e
acessórios com preços especiais
Com ofertas exclusivas para o Loja Online, a Vivo inicia às 8h as ofertas em seu e-commerce,
que oferece frete grátis para todo o País

São Paulo, 30 de novembro de 2020 - A Vivo lança suas ofertas para Cyber Monday, com preços e ofertas

em smartphones e acessórios com condições especiais para compras feitas exclusivamente pela Loja Online
da companhia nesta segunda-feira, 30/11. O cliente tem frete grátis para todo o Brasil e poderá pagar em
até 21 vezes sem juros no cartão de crédito. A expectativa da empresa é superar os resultados obtidos nas
edições passadas.
Estarão disponíveis ofertas especiais para compra de smartphones do portfólio atual da Vivo, em planos
controle e pós-pagos. Entre os destaques à disposição, incluem-se o Samsung Galaxy S10 Lite (por 21x de R$
71,40 ou R$ 1.499 à vista), moto Razr (por 21x de R$ 190,45 ou R$ 3.999 à vista) e o LG G8X ThinQ (por 21x
de R$ 66,65 ou R$ 1.399 à vista), todos no plano Vivo Família 60GB Anual. Alguns aparelhos no plano Vivo
Controle Anual estão com até 50% de desconto, como o Xiaomi Redmi Note 8 PRO 128GB (por R$ 1.299 à
vista ou em até 21 parcelas de R$ 61,85).
Já se a ideia é adquirir um acessório para deixar a música rolar, a caixa de som JBL Flip 4 estará apenas R$
419 que podem ser divididos em 21x de R$ 20. Para quem busca se manter conectado e para acompanhar
seus desempenhos de saúde e atividades físicas, os relógios inteligentes são a melhor companhia. Na Cyber
Monday da Vivo, o Samsung Galaxy Fit custa 21x de R$16 (ou R$ 329 à vista) e o Samsung Galaxy Watch
Active por R$ 689, parceláveis em até 21 vezes de R$ 33. E, para acompanhar as atividades físicas, ligações
ou ainda reuniões, o fone de ouvido JBL Free X, true wireless, sai por apenas 21x de R$ 22 (ou R$ 449 à vista)
na Loja Online Vivo.

Máquina Cohn&Wolfe
Vivo
Tel: (11) 3147-7900
vivo@maquinacohnwolfe.com

As ofertas para Cyber Monday da Vivo contam
com frete grátis e parcelamento em até 21x sem juros.
(Crédito: Divulgação/Vivo)

A Black Friday surgiu nos Estados Unidos como o dia em que grandes varejistas fazem promoções com os
maiores descontos do ano e conta com a participação de empresas dos mais variados segmentos. Pelo oitavo
ano consecutivo, a Vivo participa da Black Friday com ações em todos os seus canais de venda. As ofertas
para lojas físicas e online iniciaram no dia 19 e seguem vigentes até 30/11.
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