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TVCABO dá tráfego ilimitado nos pacotes NETPRO
A TVCABO – marca de referência e único operador de televisão e Internet em
Moçambique – prepara-se para proporcionar a todos os moçambicanos uma oportunidade
única e inesquecível… usufruir de um plano NETPRO, à escolha, com tráfego ilimitado
para sempre.

A campanha multimeios que acaba de ser lançada pela marca destina-se às novas
adesões realizadas durante o mês de Outubro e disponibilizará um tráfego de internet
ilimitado, permitindo, assim, uma navegação sem qualquer tipo de limitações e sem
surpresas na factura. Estas novas adesões vão usufruir desta vantagem para sempre,
mesmo após o término do período da campanha.

Os pacotes NETPRO destacam-se pela sua forte facilidade de acesso aos recursos que,
por sua vez, permitem a navegação simultânea de vários utilizadores, de forma eficiente e
rápida, proporcionando aos clientes TVCABO usufruir do serviço durante 24h, fazerem os
os downloads que pretenderem e consoante a velocidade de cada pacote, sabendo que
no final do mês o custo é sempre o mesmo.
“Continuar a sustentar a premissa de contribuir constantemente para a
modernização e o crescimento de Moçambique é um dos nossos maiores e mais
exigentes objectivos. Posto isto, reforçamos o apoio às empresas moçambicanas
através desta campanha e do serviço NETPRO, oferecendo uma posição mais
produtiva e eficiente aos negócios, com a acessibilidade aos melhores produtos e
serviços da TVCABO, neste caso em especial, sempre com a melhor relação
serviço/preço”, refere Fernando Azevedo, Director Geral da TVCABO Moçambique.
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Esta campanha da TVCABO dirige-se a empresas que necessitam de mais-valias para
melhorar o seu negócio, tornando-o mais consistente e desenvolvido, de modo a
garantirem uma melhor performance global. Mantendo, ainda assim, os valores dos
planos NETPRO (6300 MT, 9600 MT, 19200 MT, 36600 MT para 2 Mb, 4 Mb, 8 Mb e 10
Mb, respectivamente). Paralelamente foi criado o plano de 6Mb / 14400 MT, que vem
colmatar as necessidades dos clientes que necessitam de uma velocidade intermédia.

Sobre a TVCABO
Único operador dual play de TV+NET do país que aposta em tecnologias e infraestruturas inovadoras para fornecer serviços multimédia, internet de banda larga e
televisão por cabo em fibra óptica. Presente em Maputo, Beira, Tete, Pemba e Nampula,
disponibiliza mais de 200 canais de informação e entretenimento e uma velocidade de
navegação de internet até aos 20 Mbps.

Para mais informações, contactar: 820 480 500 | 21 480 550
ou tvcabo@tvcabo.co.mz

Para mais informações, por favor contactar:
José Macamo | josemacamo@youngnetworkmz.com

