
 

 

 

 

 
Dúvidas Mais Frequentes Sobre Iptv? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

90% dos pedidos de suporte e sobre o pagamento, quais formas de pagamentos 

aceitamos, e quantas horas para liberação? 

 

A Resposta Para Esta Pergunta e a Seguinte! 

Primeiramente se você fez o teste grátis e após 

fez a compra, ótimo! ou se é a sua primeira 

vez aqui no site, vamos esclarecer algumas 

dúvidas. 

 

De uma forma ou de outra, após o pagamento 

você deve nos enviar o comprovante de 

pagamento, assim agilizando a liberação da 

sua licença. 

 

Você pode mandar por Email, pelo formulário 

de confirmação de pagamento, pelo whatsapp, 

pelo chat online, abrindo um ticket 

na sua área de cadastro, são muitas as formas de você informar seu pagamento, 

dando início ao seu atendimento. 

 

Suporte WhatsApp +55 (24) 98121-2906 

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

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

 

 

Ponto IPTV Play 

www.painelplus.me  

O Melhor IPTV do Brasil 
Sem Travamentos 
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ACEITAMOS TODAS AS FORMAS DE PAGAMENTO ONLINE, Cartão de Credito, 

Boleto Bancário, Cartão de Debito, TEV, TED, DOC, Transferência Bancário, Deposito 

Bancário, entre outras formas de pagamento disponível em nosso Site. Pagseguro, 

Mercado Pago, Paypal, Picpay, e todas podem ser confirmadas por você, para agilizar a 

liberação da sua licença. 

 

Qual o Próximo Passo, Após Fazer Minha Compra IPTV? 

Conforme explicado acima, após finalizar sua compra, você deve nos informar 

utilizando um dos meios acima já informado, como estamos online 24 horas, não será 

difícil para você conseguir atendimento na hora. 

 

Mesmo assim, você pode confirma seu pagamento que sua licença será gerada e 

liberada automaticamente no seu email de cadastro. 

 

Quanto Tempo Leva Para Liberar Meu Login e Senha IPTV? 

O tempo máximo para liberação, e o tempo que leva para você fazer seu pagamento, 

confirmar seu pagamento, nos informar sobre o pagamento, o tempo que leva para 

checar seu pagamento, gerar sua licença e enviar por email, ou pelo whatsapp, e 

salvar na sua conta de cliente. 

 

RESUMINDO: Leva + ou - de 30 a 40 minutos para você está assistindo seus 

programas favoritos da lista IPTV. 

 

Posso Usar a Lista Que Comprei Em Mais de Um Dispositivo? 

NÃO, infelizmente a licença e liberada somente para um dispositivo de acesso, 

conforme seu plano, se você optou por comprar mais de 1 acesso, a licença será 

liberada para mais aparelhos conforme a sua escolha no ato da compra. 



 

 

Posso Adquirir Mais de Um Ponto Extra no Plano IPTV? 

SIM, pelo nosso site você pode adquirir ate 4 pontos extras, para utilizar ate 4 

aparelhos ao mesmo tempo. Para adquirir mais de 4 pontos extras, entre em contato 

com nosso suporte para podermos personalizar sua lista IPTV. 

 

Como Obter Desconto Comprando Mais de Uma Lista IPTV? 

Para comprar e ter acesso a uma lista personalizada, entre em contato com nosso 

suporte para podermos analisar, e dar lhe mais informações sobre a personalização da 

sua lista IPTV. 

 

Como Posso Obter Suporte Após a Compra? 

Ao entrar em nosso website, você poderá ver que estamos sempre online, ou seja, 

você pode utilizar qualquer meio apresentando em nosso site para obter suporte 

desejado. 

 

Seu IPTV Funciona Iguais Aos Outros? 

SIM, o funcionamento IPTV e bem simples de entender, a tecnologia IPTV e um termo 

técnico para streaming via internet. A maioria dos principais fornecedores de TV já 

adotaram o serviço por conta própria, EXEMPLO: Netflix, Playtviptv, Now TV e Amazon, 

BBC, usa IPTV com seu serviço iPlayer próprio. Estes são serviços completamente 

legais que você paga uma taxa para acessar como alternativa a uma conexão por cabo 

ou satélite. 

 

O Que Vou Ter Acesso Ao Comprar Plano IPTV? 

Ao adquirir uma licença em nosso site, você vai encontrar todos os canais da rede 

aberta e fechada, incluindo canais de esporte, os filmes são divididos em categorias, 

filmes e series, todos os lançamento, filmes lançamento que ainda estão no cinema, 

filmes de ação, filmes de comédia, filmes de romance e muito mais, séries sempre 

atualizadas, desenhos para as crianças, canais de desenho animado 24 horas online. 

 

Você Indicaria Qual o Melhor Aplicativo IPTV? 

Nós não indicamos, nós fornecemos o melhor APP para nossa IPTV, temos nosso 

próprio aplicativo que funciona 100% com nossa lista, ainda vamos além, temos 

aplicativo TPTV para Android, IOS, Windows, player para navegador, EPG de 

Programação. 

 

Quais As Vantagens Eu Tenho Assinando o IPTV No Site? 

1) Planos acessíveis para todos os gostos 

2) IPTV com Preço justo a gosto do cliente 

3) Todos os meios de suporte 24/7 

4) Ativação mais rápida do mercado 

5) Mais de 5 anos de experiência de mercado 

6) Programação com qualidade SD, HD, Full HD, 4K 

7) Compatível com diversos aplicativos gratuitos 

8) Compatível com diversos dispositivos de acesso 

9) Suporte IPTV para todos aparelhos Smart 



 

 

10) Política de privacidade com dados do usuário 

11) Garantia total de segurança das informações 

12) Cobertura em todo Brasil e Exterior 

13) Servidores dedicados balanceadores de carga 

14) Sem travamento rodando 24 horas online. 

 

Planos sem fidelidade por parte do usuário, caso o cliente não goste do serviço pode 

cancelar quando desejar, bastando apenas não renova a assinatura, sem cobrança 

taxas ou multas por cancelamento. 
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