O que é o FOX +?
O FOX + (Fox Plus) é plano mais completo da FOX e reúne: séries, filmes, desenhos, esportes e
documentários em 11 canais ao vivo e milhares de horas de conteúdo para ver quando quiser!
Canais: FOX, FX, FOX Life, FOX Premium 1, FOX Premium 2, FOX Sports, FOX Sports 2, National
Geographic, National Geographic Wild, Nat Geo Kids e Baby TV.

Quais são os dispositivos compatíveis?
Com a contratação, você pode assistir os conteúdos preferidos no seu computador
https://foxplay.com/, ou a partir do FOX Play disponível nas lojas Google Play para Smartphones
e tablets Android ou Apple Store dispositivos iOS (iPhone, e iPad).
O aplicativo do FOX +, está disponível em algumas Smart TVs da LG, Samsung, Sony, Philips,
Sharp, Android TV. Você também pode emparelhar o FOX + com o Chromecast, Apple TV ou
XBOX.

Quanto custa?
Nos primeiros 2 (dois) meses, R$ 17,45 (dezessete reais e quarenta e cinco centavos) por mês e
a partir do 3º (terceiro) mês, R$34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos) por mês. A
cobrança da assinatura é automática e realizada direto na fatura para clientes controle e póspago e, descontado do saldo de créditos para clientes pré-pagos.
Oferta válida a partir do dia 01/07/2020 a 31/12/2020.

Como contratar?
Para contratar o FOX +, envie um SMS com a palavra FXP para o número 3033 e confirme a
contratação do serviço respondendo ao SMS recebido com a palavra SIM.
Após a confirmação da assinatura via SMS, faça o download do aplicativo em sua loja de
aplicativos. Ao acessá-lo, insira o seu e-mail, valide o PIN CODE (código de validação formado
por números), e pronto, usufrua do melhor conteúdo disponibilizado pela FOX.

Como cancelar?
Para cancelar sua assinatura do FOX +, envie um SMS com a palavra SAIR para o número 3033
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 FOX +?
O aplicativo “FOX +” pode ser encontrado nas lojas de aplicativos Google Play (Android) e na
Apple Store (iOS), ou, acesse o link: http://onelink.to/3p3jaj

