
O que é o EI Plus?  

O Esporte Interativo Plus é um serviço digital que dá acesso aos seus conteúdos preferidos no 

seu computador, smartphones, SmarTVs e tablet. No Esporte Interativo Plus você assiste todos 

os jogos da UEFA Champions League, a maior competição de clubes do mundo, os principais 

clássicos das maiores seleções europeias na Nations League, as melhores mesas redondas que 

discutem tudo sobre o futebol brasileiro diariamente e muito mais!  

Quais são os dispositivos compatíveis?  

Com a contratação, você pode assistir os conteúdos preferidos no seu computador 

https://www.eiplus.com.br/, ou a partir do aplicativo Esporte Interativo Plus disponível nas 

lojas Google Play para Smartphones e tablets Android ou Apple Store dispositivos iOS (iPhone, 

e iPad). O aplicativo do Esporte Interativo Plus, foi aprovado nas TVs smart tv´s da LG Você 

também pode emparelhar o Esporte Interativo Plus com o Chromecast pelo seu computador e 

smartphone.  

Quanto custa?  

R$ 19,90 por mês nos 2 primeiros meses, ganhando o terceiro e quarto mês de graça. A partir 

do quinto mês R$ 19,90 por mês. 

 A cobrança da assinatura é automática e realizada direto na conta Vivo Móvel ou será 

descontada dos créditos do Pré pago. Não há fidelidade!  

Duração da Oferta?  

Essa oferta exclusiva para clientes Vivo ficara disponível do dia 21/08/2020 a 21/10/2020 

Como contratar?  

Para contratar o EI PLUS, envie um SMS com a palavra EI para o número 3066 e confirme a 

contratação do serviço respondendo o SMS recebido com a palavra SIM.  

A Transmissão é em HD?  

Sim! A qualidade da transmissão varia de 240p até 720p HD. Lembrando que pode variar de 

acordo com a sua conexão com a internet.  

Como cancelar? Para cancelar sua assinatura do Esporte Interativo Plus, envie um SMS com a 

palavra SAIR para o número 3066 ou entre em contato com a VIVO por telefone no número 

*8486 ou 142 direto de aparelhos TDD, apoio a deficientes auditivos.  

Onde faço o download do aplicativo do EI PLUS?  

Para fazer download do aplicativo acesse do próprio aparelho seja ele iPHONE ou ANDROID 

basta acessar o link: http://apps.eiplus.com.br 


