
 

 

 

MUMO, NETLINE HDTV E PARAMOUNT+ (SVA) 
 

Buscando sempre inovar e ofertar aos clientes melhores experiências, a 
Netline disponibiliza serviços que possibilitam mais conforto e entretenimento. São 
aplicativos com séries, filmes, músicas e Tv para você acessar onde e quando 
quiser. Os aplicativos são: Mumo, Netline HDTV e Paramount+. 
 
MUMO 
 

O MUMO é o jeito mais fácil de ouvir música, notícias e esportes. Um 
aplicativo com diversas rádios online exclusivas com diferentes estilos musicais para 
você ouvir na Tv ou no Celular (Android, IOS e Android TV) e está disponível nas 
lojas Play Store e Apple Store. São mais de 50 estações musicais para todos os 
gostos e momentos.  

O aplicativo MUMO está disponível para adesão a partir da contratação de 
qualquer plano dos serviços ofertados pela Netline Telecom. O valor do serviço 
disponibilizado pela Netline é de R$ 3,00, ofertado de forma GRATUITA em todos 
os planos a partir de 100 MB de velocidade. 

O usuário e a senha do aplicativo serão fornecidos por nossos colaboradores 
no ato da contratação e o acesso será liberado em até 24h. Siga as instruções de 
uso no nosso canal no Youtube através do link 
https://www.youtube.com/watch?v=_ugEo8msBi0. 
 
NETLINE HDTV 
 

Exclusivo para assinantes do serviço de TV da Netline Tecnologia em 
Telecomunicação LTDA, o aplicativo Netline HDTV, disponível nas lojas Play Store 
e Apple Store é uma forma fácil e prática de ter o serviço de TV por assinatura no 
seu celular ou tablet. 

Os assinantes do serviço Netline HDTV dos pacotes Básico, Bronze, Prata e 
Ouro terão acesso de forma gratuita e os canais disponibilizados no aplicativo 
estarão em conformidade com o pacote contratado pelo cliente, e principalmente 
conforme a disponibilidade de canais ofertados pelas programadoras para 
modalidade “Multitela”. O código de acesso será fornecido por nossos 
colaboradores.  

O aplicativo Netline HDTV não poderá ser utilizado tampouco contratado por 
clientes internos ou externos que não façam o uso do serviço de TV por assinatura 
da Netline Tecnologia em Telecomunicação LTDA. 

Siga as instruções de uso no nosso canal no Youtube através do link 
https://www.youtube.com/shorts/o5L3P-pJml8. 
 
PARAMOUNT+ 
 

O Paramount+ é um serviço de streaming de propriedade da ViacomCBS, um 
dos maiores conglomerados de comunicação do mundo. A plataforma possui mais 
de 10 mil episódios com um catálogo que engloba filmes, séries, desenhos 
animados e reality shows, além de produções originais e conteúdos brasileiros.  

Alguns títulos se destacam no catálogo do streaming. É o caso de The 
Handmaid’s Tale, Todo Mundo Odeia o Chris, The Good Wife, The Office, Twin 
Peaks. Já entre os filmes, há os títulos: Onde os Fracos Não Têm Vez, O Poderoso 
Chefão e Whiplash. A plataforma também conta com conteúdo infantil da 
Nickelodeon, como as produções iCarly e Bob Esponja. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ugEo8msBi0
https://www.youtube.com/shorts/o5L3P-pJml8


 

 

 

O Paramount+ pode ser assistido por meio de algumas plataformas. São elas: 
Desktop (Web), Aplicativo no iOS (iPhone e iPad) — iOS 10 e iOS11+, Apple TV 4 
(tvOS) e 5 (4 K), Aplicativo no Android (celular e tablet), Dispositivos FireTV 
compatíveis (*disponíveis em países selecionados), Roku (*disponível em países 
selecionados) e Chromecast. 

O Paramount+ possui controle parental. Nesse recurso, os pais podem 
bloquear os conteúdos do streaming que estejam fora de uma determinada faixa 
etária. Além disso, no Paramount+, é possível baixar filmes e séries do catálogo e 
sem limite de acessos em dispositivos compatíveis. 

O aplicativo Paramount+ está disponível para adesão a partir da contratação 
de qualquer plano dos serviços ofertados pela Netline Telecom. O valor do serviço 
disponibilizado pela Netline é de R$ 9,90, ofertado de forma GRATUITA em todos 
os planos a partir de 200 MB de velocidade. 

Siga as instruções de uso no nosso canal no Youtube através do link 
https://www.youtube.com/watch?v=bsuwWjKdpbc. 
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