O que é o NOGGIN?
NOGGIN é um serviço de vídeo por assinatura, destinado a crianças em idade pré-escolar, que
oferece centenas de episódios de programas ganhadores de prêmios importantes. Com uma
assinatura mensal, ofereça ao seu filho séries como Pistas de Blue, Dora, a Aventureira, Go Diego
Go e muitos mais, a qualquer momento e em qualquer lugar. Além disso, os pequenos terão
acesso a muitos segmentos divertidos de aprendizagem, música e jogos. Se quiser assistir ou
brincar enquanto seu filho viaja, basta baixar qualquer vídeo ou jogo e disponibilize-o offline! E
o melhor de tudo? É apresentado pelo mais fofo alce chamado Moose e por sua amiga com
plumas, Zee!
No Noggin você pode:
- Assistir a centenas de episódios de programas ganhadores com prêmios importantes;
- Segmentos divertidos de aprendizagem;
- Acesso aos conteúdos offline;

Quais são os dispositivos compatíveis?
NOGGIN está disponível para iOS e Android. Você pode acessar o aplicativo em todos os
dispositivos de iOS que tenham iOS 7 e superior. Também é possível acessar com todos os
dispositivos de Android que possuam Android 4.1.1 e superior. O aplicativo NOGGIN é
compatível com os seguintes dispositivos: iPhone 4S, 5, 5c, 5s, 6, 6 plus iPod touch (5th gen) iPad
Mini 1st gen, 2nd gen iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air Samsung Galaxy S3, S4, S5, S6, Note 3, Note
4 Samsung Galaxy tab 3, 4, S, Note 10.

Quanto custa?
Oferta Semanal: R$3,90 (três reais e noventa centavos) por semana com 2 (dois) dias de
gratuidade. Após esse período, a cobrança da assinatura é automática e realizada direto na
conta para clientes pós-pago e controle e descontado do saldo de créditos para clientes prépago.
Oferta Mensal: R$9,50 (nove reais e cinquenta centavos) por mês com 7 (sete) dias de
gratuidade. A cobrança da assinatura é automática e realizada direto na conta para clientes
pós-pago e controle.

Como contratar?
Para contratar o Noggin Semanal por R$3,90/semana com os 2 primeiros dias grátis, envie um
SMS com a palavra NICKJR para o número 1099 e confirme a contratação do serviço
respondendo o SMS recebido com a palavra SIM.

Para contratar o Noggin Mensal por R$9,50/mês com 7 (sete) dias grátis, envie um SMS com a
palavra NICK para o número 1099 e confirme a contratação do serviço respondendo o SMS
recebido com a palavra SIM.

Como criar minha conta?
Após contratar o Noggin, siga os seguintes passos:
1. Acesse o link: www.noggin.com.br ou baixe o aplicativo NOGGIN (Google Play para
Android e Apple Store para iOS)
2. Ao acessar, clique no botão “ENTRAR”
3. Clique na opção “SELECIONE SUA OPERADORA”
4. Selecione a operadora “VIVO CELULAR”
5. Digite o número do seu celular com DDD e leia com atenção os Termos de Uso do Serviço
6. Após concordar com os Termos de Uso do serviço, digite o PIN que você recebeu por
SMS (PIN: Código de validação formado por 4 números)
7. Clique em "Acessar" e pronto! Já pode curtir o serviço

Como cancelar?
Para cancelar sua assinatura do NOGGIN, envie um SMS com a palavra SAIR para o número 1099
ou entre em contato com a VIVO por telefone no número *8486 ou 142 direto de aparelhos
TDD, apoio a deficientes auditivos.

