
 

 

 

 

Como Comprar Um Novo Ponto IPTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fazer um novo pedido de licença do nosso serviço de IPTV basta ir novamente à 

página de planos e realizar uma nova compra. Visite o link abaixo, onde você terá 

todas as opões a sua escolha, veja o plano que mais atende você no momento da 

compra. 

 

Temos vários planos IPTV cada um deles 

atende ao um tipo de usuário, veja qual 

melhor pra você que lhe faremos todo o 

suporte necessário. 

 

No link abaixo, você poderá escolher pagar 

com cartão de credito parcelado, boleto 

bancário, ou com mais facilidade e com 

liberação imediata com deposito bancário. 

 

Reveja as especificações do plano escolhido e 

então clique no botão “FINALIZAR”. 

 

 

Suporte WhatsApp +55 (24) 98121-2906 

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

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

 

Ao fazer isso, você será redirecionado para uma outra página: Cadastro/Login. 

Agora é simples. Se você já for cadastrado no nosso sistema, basta clicar na opção 
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onde está escrito “Já é cadastrado?”. 

 

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$ 160,00 Mensais - Acesso 1 Tela. 

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

Escolha o plano que desejar e você será direcionado para a página de detalhes do 

plano. 

 

Em seguida, digite seus dados de acesso e prossiga com a compra. Nosso sistema 

adicionará o valor do produto às cobranças devidas automaticamente. 

 

Caso ainda não seja cadastrado, você deve preencher o formulário de cadastro, como 

mostra a imagem abaixo: 

 

É bastante simples e intuitivo. Basta inserir as informações solicitadas. 

 

Uma observação importante: o campo de endereço deve ser obrigatoriamente 

preenchido com o nome da rua e número. Caso a sua residência não possua um 

número, você deve preencher como “000” ou algum outro número. 

 

Isso serve para evitar problemas no momento do pagamento. 



 

 

Em seguida, haverá campos para o preenchimento de CPF e data de nascimento, que 

são informações adicionais. É importante, principalmente se você for pagar via boleto 

bancário. 

 

Para finalizar, você deve inserir o seu e-mail e senha e clicar em “Completar Pedido”. 

 

Após tudo isso concluído, nós receberemos sua solicitação e confirmaremos o 

pagamento. Feito isso, te enviaremos um e-mail com todo os dados necessários para 

você fazer seu acesso e obter sua lista IPTV. 

 

Então, a partir daí, basta seguir nossos tutoriais para fazer a instalação e configuração 

da lista IPTV. 
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