
 

 

 

 

Quero Testar Grátis a Lista da Ponto IPTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você pode testa nossa lista IPTV por (2 HORAS GRÁTIS) antes de comprar sem 

custo e sem compromisso ou fidelidade. Ao fazer o teste grátis antes da aquisição, 

você terá certeza que estará adquirindo um produto de qualidade que atende seus 

requisitos, todos os canais liberados no período 

de 2 horas grátis, assim você pode avaliar todo 

o conteúdo da lista. 

 

Para testa, você pode fazer pela forma 

automática diretamente em nosso site, ou você 

pode entrar em contato com nosso suporte, e 

solicitar a geração da sua URL de teste. Você 

pode testa a lista IPTV na sua Smart TV 

Samsung ou LG, Tv Box Android, pelos 

aplicativos Perfect Player e Kodi, ou pelo nosso 

próprio aplicativo. Além de vários outros APP da sua escolha, e você pode fazer isso 

diretamente pelo Play store do seu celular, da sua TV, tablet, PC e Notebook 

Qualquer surgimento de dúvidas relacionadas 

 

Suporte WhatsApp +55 (24) 98121-2906 

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

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

 

LEMBRAMOS QUE O TESTE E INTEIRAMENTE GRATUITO 

Use nosso IPTV que funciona de verdade, assista toda à programação de canais em 

 

Ponto IPTV Play 

www.painelplus.me  

O Melhor IPTV do Brasil 
Sem Travamentos 
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qualquer lugar de onde você estiver. de qualquer dispositivo conectado a internet. 

 

Fazendo o teste grátis você terá acesso a programação completa. 

1) Mais de 300 canais premium 

2) Mais de 8.000 conteúdos em SD 

3) Mais de 8.000 conteúdos em HD 

4) Mais de 8.000 conteúdos em FULL HD +4k 

5) Milhares de filmes sob demanda 

6) Séries atualizadas constantemente. 

LEMBRAMOS que o teste tem duração de apenas 2 Horas, e começar a valer a parti do 

momento que voce preencher o formulário e clicar em enviar. 

 

8 MOTIVOS PARA VOCE ASSINAR NOSSA LISTA PONTO IPTV 

 

Sinal de Transmissão Estável: 

Uptime de 99,9% o Ano Todo. Sinal SD, HD e Full HD, Filmes 4k Em Breve. 

 

Atualizações Constantes: 

Novos filmes e series com atualizações toda semanais automaticamente. 

 
Planos Com Baixo Custo: 

Preços que cabem no seu bolso, Muito Conteúdo por menos de R$ 1,00 por dia. 



 

 

Aplicativo Próprio Interativo: 

Aplicativos fáceis e intuitivos. Escolha de forma fácil o que deseja assistir. 

 

Agilidade Na Liberação: 

Testes, assinaturas, renovações, ativações tudo em tempo real. 

 

Suporte ao Cliente 24/7 

Suporte ágil através do WhatsApp, telefone, chat, ou acesso remoto. 

 

Canais em SD, HD, Full HD e 4K: 

Todos os canais famosos disponíveis em alta definição e conteúdo on demand. 
 

Servidores Dedicados e Balanceados: 

Contamos com mais de 10 servidores dedicados para garantir segurança. 
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