
 

 

 

 

 

Como Adquirir Um Ponto IPTV Adicional 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Se você já é nosso cliente da Ponto IPTV, e quer aumentar o número de acessos 

simultâneos ao serviço, é bastante simples. 

Basta adquirir um ponto adicional no link a 

seguir: 

 

Você será direcionado para a nossa página de 

planos e poderá escolher aquele que melhor 

combinar com o que estiver precisando. Pode 

selecionar a quantidade de pontos que desejar. 

Lembrando que, por ser nosso cliente e já 

possuir uma licença, você irá obter desconto 

ao adicionar novo ponto de acesso. 

 

 

Suporte WhatsApp +55 (24) 98121-2906 

Suporte Chat: https://tawk.to/chat/5e1c35bc7e39ea1242a452ba/default  

Website: www.painelplus.me - Email: sacpontoplayme@gmail.com  

 

São 10% de desconto. Para garantir o seu, basta, no momento da compra, inserir o 

seguinte cupom de desconto: 

 

Ponto IPTV Play 

www.painelplus.me  

O Melhor IPTV do Brasil 
Sem Travamentos 
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Planos IPTV PAGO Por Apenas R$ 25,00 Mensais - Acesso 1 Tela. 
Planos IPTV PAGO Por Apenas R$ 60,00 Mensais - Acesso 1 Tela. 

Planos IPTV PAGO Por Apenas R$ 150,00 Mensais - Acesso 1Telas.  
Planos IPTV PAGO Por Apenas R$ 300,00 Mensais - Acesso 1 Telas. 

 

          O código de nosso CUPOM: PONTO78492 
O cupom estará sempre disponível ao fazer seu cadastro de compra, caso seja sua 

primeiro compra, e bem provável que você não veja o código de cupom liberado para 

sua compra 

 

mas você pode efetuar seu cadastro e solicitar que seu cadastro entre na promoção 

semanal, mesmo seu o cupom você recebera prêmios e cupom para as próximas 

renovações da sua licença. 

 

Vale lembrar que as compras com cupons são verificadas. Só é possível obter, de fato, 

o desconto se você já estiver cadastrado na nossa base de dados com pelo menos 

uma licença ativa. 

 

Não há limites para a quantidade de pontos adicionais que você pode adquirir, isso é 

com você! 

 

O desconto estará disponível para todos os pontos adicionais que você comprar 

desde que você já possua uma licença do nosso serviço. 

 

Se possuir alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte ou envie 

um ticket online. Responderemos o mais breve possível! 
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