Comunicado de Imprensa

TVCABO INAUGURA LOJA EM BENGUELA
Operadora continua a apostar na expansão e abre loja no Xyami Retail Park
de Benguela
Luanda, 5 de Junho de 2015 – A TVCABO – único operador triple play a actuar no
mercado angolano – abriu no passado dia 28 de Maio de 2015, uma nova loja no Xyami
Retail Park Benguela, dando assim continuidade ao projecto de expansão para o
presente ano de 2015.

Seguindo a mesma linha dos restantes espaços comerciais TVCABO, esta nova loja
disponibiliza igualmente serviços integrados de telecomunicações: televisão, internet e
telefone fixo. No espaço da loja são também prestados serviços de apoio ao cliente,
como venda, pós-venda, facturação e pagamentos.

A inauguração de mais uma loja TVCABO traduz os objectivos da marca em manter a
proximidade com os seus clientes e ir ao encontro das suas necessidades individuais.
Desta forma, a operadora pretende prestar continuamente um serviço de qualidade,
ao mesmo tempo que oferece ao seu público um espaço amplo, cómodo, funcional e
atractivo.

A nova loja tem localização no Xyami Retail Park Benguela, Nº24 - Benguela, Município
de Benguela e poderá ser visitada nos seguintes horários:
- De Domingo a Quinta-feira: das 09:00 às 21:30.
- Sextas, Sábados e Feriados: das 09:00 às 22:00.

Sobre a TVCABO

Comunicado de Imprensa
Operador por cabo em fibra óptica e triple play de TV+NET+VOZ, a TVCABO aposta em
tecnologias e infra-estruturas inovadoras para fornecer serviços de internet de banda
larga, televisão digital e telefone. A TVCABO disponibiliza actualmente mais de 200
canais de televisão, uma velocidade de navegação de Internet até 50 Mbps com
tráfego ilimitado, e um serviço de voz fixa com chamadas gratuitas na rede TVCABO.

Para mais informações:
www.tvcabo.co.ao
222 680 002 | info@tvcabo.co.ao
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