Amazon Prime = 12 meses de
Nintendo
Switch
Online
grátis. Veja como assinar!

O Amazon Prime é um daqueles serviços que é quase uma
irresponsabilidade não ter. Primeiro, porque ele conta com
frete grátis ilimitado â€“ e sem valor mínimo â€“ em centenas
de milhares de produtos em 20 categorias no site da Amazon.
Depois, porque o usuário tem acesso a uma ótima gama de
serviços de entretenimento: o Prime Video, o grande
concorrente do Netflix no Brasil; o Prime Music, plataforma de
streaming de música e que conta com mais de dois milhões
canções em seu acervo; o Prime Reading, que tem uma seleção
rotativa de centenas de e-books e revistas. E, por fim, o
Twitch Prime, que dá acesso a loot de jogos para aproveitar em
alguns dos maiores games do mundo, como Apex Legends, Grand
Theft Auto Online e Call of Duty: Black Ops 4. Além disso, há
uma seleção de jogos grátis a cada mês, uma assinatura em um

canal

da

Twitch

por

mês,

e

muito

mais.

Amazon Prime: o maior combo de entretenimento do mercado
E por falar em games, se você é um feliz proprietário de um
Nintendo Switch, pode ganhar ainda mais assinando o Amazon
Prime. Isso porque, ao virar ao adotá-la, além do Twitch
Prime, você terá um ano de acesso gratuito ao Nintendo Switch
Online, a plataforma online do console que traz diversos
recursos que tornam o uso do console muito mais divertido.
Usando o serviço, você terá:
–
Podcast Porta 101: a equipe do Canaltech discute
quinzenalmente assuntos relevantes, curiosos, e muitas vezes
polêmicos, relacionados ao mundo da tecnologia, internet e
inovação. Não deixe de acompanhar.
–
Partidas online â€“ Lute contra ou junte-se a outros
jogadores online em jogos compatíveis, como Splatoonâ„¢
2, ARMSâ„¢, Mario Kartâ„¢ 8 Deluxe, Mario Tennisâ„¢ Aces
e Super Smash Bros.â„¢ Ultimate
Nintendo Entertainment Systemâ„¢ – você terá disposição
uma seleção de games clássicos do NES (ou Nintendinho,
se preferir), com a possibilidade de disputar partidas
online. Lá, será possível competir (ou cooperar) com

amigos, compartilhar sua tela ou passar o controle
virtualmente, dependendo do jogo. Com o aplicativo do
Nintendo Switch Online para dispositivos inteligentes,
você também poderá conversar por voz durante o jogo.
Cópia de segurança na nuvem â€“ Salve os seus dados
online para ter acesso fácil a eles. Dessa forma, fica
fácil recuperar seus dados de jogo, caso você perca o
console ou comece a usar um novo.
Aplicativo Nintendo Switch Online â€“ Melhore sua
experiência online com o aplicativo para dispositivos
inteligentes. Por exemplo, o aplicativo dá acesso aos
jogadores de Splatoon 2 SplatNet 2, onde eles podem
revisar e compartilhar as suas estatísticas de batalha,
encomendar equipamento para usar no jogo e curtir outras
funcionalidades que deixam o game ainda mais divertido.

Assine o Amazon Prime e tenha um ano de Nintendo Switch Online
"de grátis" / Crédito: Divulgação
Mas é importante mencionar: para ter os 12 meses de acesso do
Nintendo Switch online, é preciso seguir o seguinte
procedimento: logo que você assina o Prime, já pode resgatar
um voucher que concede 3 meses grátis de acesso ao serviço.
Depois disso, você precisa acumular 60 dias de assinatura
Twitch Prime para poder resgatar a oferta com os 9 meses
restantes. Sendo assim, somando os dois vouchers, você usufrui
do serviço por 12 meses sem pagar nada além da assinatura
Amazon Prime!

E por falar em pagar a assinatura do Amazon Prime,
eis a melhor notícia…
E para ter acesso a esse combo insano de comodidade e
entretenimento (Prime + Prime Video + Primei Music + Prime
Reading + Twitch Prime + 1 ano de Nintendo Switch Online), o
preço é quase indecente: apenas R$ 9,90 por mês. E você pode
gastar ainda menos se optar por pagar o plano anual do Amazon
Prime: R$ 89,90, o que corresponde a uma economia de 25%, ou
algo em torno de R$ 7,50 por mês.
Interessou? Então calma que ainda tem mais: você pode testar o
Amazon Prime durante 30 dias, GRATUITAMENTE. Para fazer isso,
basta clicar aqui.
Leia a matéria no Canaltech.
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