
 

 

 

 

Para Usuários Que Querem Apenas Lista IPTV Grátis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse e só um exemplo de pesquisa tirado da internet para os usuários que só querem 

testa grátis, testa grátis, testa grátis, testa grátis, testa grátis, até achar uma lista que 

diz ser grátis. 

 

Você usuário leigo no assunto, que não sabe como funciona, estes sites fazem isso 

para enganar você sem conhecimento, para 

clicar nos anúncios patrocinados no site deles, 

quanto mais cliques, mais dinheiro o cara 

ganha, para fornecer a você um serviço que 

não existe, ou links IPTV roubados de um 

fornecedor profissional que trabalha sério 24 

horas para fornecer um serviço de ótimo 

qualidade. 

 

Estes sites de lista IPTV grátis não passa de 

um engodo, onde você acessa o site, e logo de 

cara aparece um amontoado de anúncios patrocinados para você clicar e ele ganhar 

dinheiro, e você que quer usar uma lista IPTV grátis, só vai encontrar lista ruim, 

faltando canais, lista travando, ou seja, uma lista IPTV que você vai tentar usar, mas 

não vai conseguir. 
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Nem adianta xingar, ou reclamar, porque este tipo de sites na internet não existe 

suporte ao cliente, o único objetivo e ganhar cliques nos anúncios patrocinados, clicar 

nos anúncios para ele e ganhar dinheiro, e você que vai fazer, mas você não vai poder 

usar a lista grátis que você tanto precisa. 

 

Erro Ao Produzir a Lista IPTV. 

Estas são informações passadas por milhares de usuários querem criar lista de IPTV 

grátis para enganar os clientes para ganhar cliques nos anúncios patrocinados. 

 

1). Procurei e não achei postagem similar a este assunto 

A varias semana estou tentando criar uma playlist baseada em códigos fontes de sites 

na internet, só que mim deparo com o mesmo erro muito chato. Quando coloco a lista 

pra rodar no APP, sempre dá erro, embora os canais estejam online “NÃO CONSIGO 

ASSISTI-LOS PELO NAVEGADOR” 

 

Montei a lista de 98 canais manualmente quase todos apresentam o mesmo ERRO de 

conexão, travam, outros nem aparecem, o EPG não funciona, não consigo colocar pra 

funcionar grátis para meus usuários. O sistema inicia o Stream e depois de 5 segundos 

da (FALHA NA REPRODUÇÃO DE CANAIS) isso tanto para os nomes dos canais, 

como para o sistema completo, não sei mais o que fazer. 

 

Já cogitei varias situações que pode está acontecendo, aplicativo mal configurado, 

internet ruim, sistema com falhas, canais com falta de configurações, canais premium 

usados de outros provedores, sistema compartilhados, roubo de dados, já pensei em 



 

 

varias alternativas o que pode está acontecendo. 

 

A PONTO IPTV ALERTA AOS NOVOS USUÁRIOS! 

Não caia neste engodo, use uma lista profissional com canais premium que realmente 

funcione. Nos da Ponto IPTV fornecemos um serviço garantido ou seu dinheiro de 

volta, nosso suporte vai além da compra, nosso suporte acompanha você no passo a 

passo. 

 

Não perca mais seu tempo pesquisando lista IPTV grátis. 

Todos já sabem que listas grátis encontradas pela Internet não presta, por esse motivo 

muitos preferem comprar a lista paga da Ponto IPTV, com suporte e garantia de 

qualidade 

 

a partir de R$ 25,00 por mês você compra de forma segura. quando quiser renovar, a 

mesma continua funcionando no seu dispositivo, tenha sua lista e usuário exclusivo 

aproveite nossa promoção e ganhe prêmios como cliente VIP. 
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