REGULAMENTO

GigABACK
O que é Gigaback?


Gigaback é a recompensa ofertada pelo Vivo Pay para que seus usuários recebam
bônus de internet ao realizar determinadas movimentações/missões dentro do app.

Nesse regulamento você poderá consultar quais são as missões disponíveis no
momento para ganhar Gigaback.




Sou elegível para receber o Gigaback?




O Gigaback pode ser concedido para clientes ativos na Vivo (pessoas físicas) em todo
o território nacional, desde que tenha o celular habilitado para as tecnologias 3G,

3G Plus e 4G. Veja abaixo se seu plano é compatível para receber a recompensa
Pré-Pago, Controle e Pós-Pago: bônus concedidos para clientes Vivo que
realizarem as seguintes missões: criar a conta digital Vivo Pay (2 GB), realizar o
primeiro depósito acima de R$ 25,00 (2 GB), pagar contas Vivo pelo app ( 4 GB por
conta, limitado a 2 contas por mês) e efetuar a primeira compra pelo cartão prépago Vivo Pay acima de R$ 20,00 (6 GB)
Pré-Pago: bônus de 10 GB concedidos por realizar a primeira recarga de celular
usando o Vivo Pay.


Os clientes Vivo dos planos Vivo Easy e Controle Cartões não são elegíveis para essa
recompensa. Vale ressaltar que clientes que cadastraram em sua conta digital Vivo
Pay um número de celular que não for da operadora Vivo, não está elegível ao
recebimento de Gigaback.

 


Como faço para ganhar Gigaback?



Para ganhar o bônus de internet você precisa seguir corretamente todos os passos
propostos no aplicativo Vivo Pay. Você verá na tela do app qual missão você poderá
ganhar sua recompensa. Siga os passos e ganhe Gigaback. Veja algumas missões
Ganhe 6 GB ao realizar a primeira compra pelo cartão Vivo Pay acima de R$ 20,00 válidos por 30 dias para clientes dos planos Pré-Pago, Controle e Pós Pago
Ganhe 4 GB ao pagar contas Vivo através do Vivo Pay (4 GB por conta, limitado a 2
contas por mês)
Ganhe 2 GB ao criar sua conta digital Vivo Pay - válidos por 30 dias para clientes
dos planos Pré-Pago, Controle e Pós Pago.

Ganhe 2 GB ao realizar o primeiro depósito acima de R$ 25,00 válidos por 30 dias
para clientes dos planos Pré-Pago, Controle e Pós Pago
Ganhe 10 GB na primeira recarga de celular no Vivo Pay- válidos por 7 dias para
clientes Pré-Pago.


*Exclusivo para cliente Vivo

Baixe, cadastre, ative

Pague contas vivo

Primeira compra online

Realize o primeiro

através do Vivo Pay

com cartão acima de

Faça a primeira recarga

sua conta digital e

depósito a partir de 


e ganhe +4GB

R$ 20 e ganhe +6GB

de celular no app e

ganhe +2GB

R$ 25 e ganhe +2GB

ganhe +10GB

*Os 10GB da recarga têm validade de 7 dias (elegíveis a planos pré-pago),
todos outros têm validade de 30 dias (elegíveis a planos pré, controle e pós)

Como eu sei que recebi o Gigaback?


Você receberá um SMS do Vivo Pay avisando que você ganhou um pacote de
internet.


Para acompanhar o recebimento do Gigaback, acesse o aplicativo app Vivo. Clique em
“Meu Plano”, depois em “Internet para usar como quiser” e na aba “Internet”. Para a
recompensa de 10 GB, você encontrará seu Gigaback como “10 GB de bônus”, já para
as demais recompensas, você encontrará pacotes isolados de 500 MB com a
descrição “INTERNET 500 MB 4G BÔNUS”. Dessa forma, você receberá uma
composição de pacotes de acordo com a missão que você finalizou no app.


Veja um exemplo: Caso você tenha ganhado 2GB de Gigaback, você receberá 4
pacotes isolados de 500 MB.




Qual é o prazo de validade do Gigaback?


Apenas os 10 GB da primeira recarga de celular são válidos por 7 dias, as demais
recompensas terão validade de 30 dias após a data dos bônus de internet serem
liberados no celular do cliente elegível. Consulte no app “Vivo” o dia exato que o seu
Gigaback expirará. Caso o Gigaback não seja utilizado no prazo de validade, ele será
automaticamente cancelado e não poderá ser utilizado nos dias subsequentes.




Esse serviço tem custo?


O serviço não tem custo para o cliente elegível Vivo. Basta estar sem nenhuma
restrição junto a operadora e os bônus serão disponibilizados em até 72 horas, a partir
da finalização da missão no Vivo Pay.


Você receberá o Gigaback no número Vivo que você cadastrou no momento da
abertura da sua conta digital Vivo Pay.




Como posso usar o Gigaback? 


Você pode utilizar o bônus de Internet como desejar. O Gigaback será consumido
junto com os demais saldos, caso o cliente já tenha algum pacote, sempre
priorizando o bônus cuja data de expiração de vigência esteja mais próxima.



Onde consigo consultar o saldo do meu Gigaback?


Para consultar o seu saldo de bônus de internet, acesse o app Vivo. Clique em “Meu
Plano”, depois em “Internet para usar como quiser” e na aba “Internet” você encontrará
a quantidade de GB que estão disponíveis para você no momento. Ou se preferir, ligue
para os canais de comunicação da Vivo e solicite saber o seu saldo de bônus de
internet, através dos números:


*8486 (a partir de um celular Vivo)

*1058 (a partir de qualquer telefone)



Não recebi meu Gigaback, o que posso fazer?


Caso em 72 horas após finalizar sua missão para ganhar Gigaback no Vivo Pay, você
não
tenha
recebido
sua
recompensa,
mande
um
e-mail
para
appvivo.br@telefonica.com indicando o ocorrido e informe o número de celular que
você cadastrou no Vivo Pay para verificarmos o seu caso.

www.vivo.com.br/vivopay

