SERVIÇOS DE VALOR ACRESCENTADO BASEADOS NO ENVIO DE MENSAGEM
- Decreto-Lei n.º 177/99, de 21 de Maio, alterado pela Lei n.º 95/2001, de 20 de
Agosto e pelo Decreto-Lei n.º 63/2009, de 10 de Março REGISTO Nº ICP-ANACOM - 18/2009 - SVA
Denominação social
DOUBLE TRUST – Soluções de Mobilidade, Lda.
Morada da Sede
Rua Elias Garcia, nº 38 – 3º Dto.
2700 – 328 AMADORA
Nº de Pessoa Colectiva
509 105 688

Conservatória do Registo
Comercial
AMADORA – 1ª

Número da Matrícula
509 105 688

Telefone

Fax

E-Mail

Sítio de Internet

216 026 486

216 026 486

info@double-trust.pt

www.double-trust.pt

Prestadores de Serviços de Suporte
OPTIMUS – Comunicações, S.A.
TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.
VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S.A.
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Descrição do Serviço a Prestar
Pedidos de informação / conteúdos por SMS de valor acrescentado.
Forma de funcionamento:
1. O utilizador envia uma mensagem com custo standard (custo do operador / tarifário);
2. O utilizador recebe um SMS gratuito (informando do custo do serviço e do nº de apoio);
3. O utilizador envia a confirmação do serviço;
4. O utilizador recebe um SMS de valor acrescentado com o conteúdo contratado.
No caso de serem hobbies:
1- O utilizador envia uma mensagem com custo standard (custo do operador / tarifário);
2- O utilizador recebe um SMS de valor acrescentado com a resposta (premiado ou não).
Este número é utilizado para o envio de mensagens de carácter geral e sem custo para o
utilizador para fins de marketing directo com possibilidade de utilizar ID SENDER de
mensagem.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68959
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 0,35 (IVA incluído)
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
Serviço partilhado por instituições sem fins lucrativos, instituições de utilidade
pública, serviços de geriatria e hospitalares, farmácias, publicitários e noticiosos,
agências de publicidade/marketing, redes de comércio em geral de produtos e
serviços ao público e a empresas.
Morada:

Contacto:
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Para encontrar este ficheiro no site www.anacom.pt siga este caminho ou cole a URL (link) abaixo no campo address do seu navegador (browser), e pesquise por "DOUBLE_TRUST.pdf"
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