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TVCABO lança novo serviço VIV Mais,
uma plataforma avançada de televisão via Internet.
A TVCABO lança dia 28 de Agosto mais um serviço inovador para os seus Clientes: o VIV Mais.
Com este novo serviço, os Clientes TVCABO poderão aceder a uma plataforma avançada de
televisão via Internet e desfrutar dos seus canais de televisão preferidos onde e quando
quiserem.

A TVCABO reforça a aposta em Moçambique e lança dia 28 de Agosto o serviço VIV Mais que vem renovar o
investimento na inovação tecnológica e na satisfação dos clientes. As novidades que este serviço oferece
enquadram-se na estratégia da marca de proporcionar aos clientes o acompanhamento da evolução das
inovações tecnológicas.
O VIV Mais tem a vantagem exclusiva de permitir ao consumidor ver televisão na Internet com
funcionalidades avançadas: com este serviço, o cliente TVCABO pode assistir aos seus canais de televisão
preferidos onde e quando quiser, através do seu smartphone, tablet, computador ou da Box VIV Mais da
TVCABO.
O serviço VIV Mais apresenta ainda novas funcionalidades, que permitirão dar mais liberdade e
flexibilidade aos Clientes TVCABO, nomeadamente:


Ao assistir a um dado programa, o Cliente poderá fazer uma pausa, andar para trás e voltar para a
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frente;
O Cliente poderá ver todos os programas dos últimos sete dias, nos canais que o serviço
disponibiliza;
O Cliente poderá gravar um programa e ver quando quiser e no dispositivo registado que preferir.

Para Raquel Cruz, Directora Geral da TVCABO, este serviço “vem revolucionar a forma como os nossos
Clientes poderão assistir aos seus conteúdos favoritos, dando-lhes maior liberdade para assistirem aos seus
programas e para gerirem o seu tempo e horários de entretenimento. A TVCABO vai continuar a apostar
em serviços inovadores, de forma a ir ao encontro das necessidades dos nossos Clientes.”
Para servir cada vez melhor os clientes, a TVCABO pretende continuar a apresentar novos serviços
inovadores e exclusivos a preços competitivos.

CAETSU PUBLICIDADE, LDA
Avenida de Angola nº 2290, Maputo – Moçambique
Capital Social: 190.000,00 MZN | NUIT: 400614555
Tel: +258 821 000 692 | geral@caetsu.co.mz | www.caetsu.co.mz

