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, pelo Decreto-Lei n.º 63/2009, de 10 de março e pela Lei n.º 51/2011, de 13
de setembro REGISTO Nº ICP-ANACOM - 03/2009 - SVA
Denominação social
NETSIZE S.A.
Morada da Sede
6, Rue de la Verrerie
92197, Meudon Cedex
FRANÇA
Nº de Pessoa Colectiva

Conservatória do Registo
Comercial
R.S.C.Nanterre

FR53418712477
Telefone

Fax

+33 (0) 1 41 27 56 00

+33 (0) 1 41 27 57 00

E-Mail
nslegal@netsize.com
dserrano@netsize.com
pcaurcel@netsize.com
pfraile@netsize.com

Número da
Matrícula
418.712.477
Sítio de Internet
www.netsize.com

Prestador(es) de Serviço(s) de Suporte
 OPTIMUS – Comunicações, S.A.
 TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.
 VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S.A.
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Descrição dos Serviços a Prestar
CLUB ZED
Club Zed é um clube que coloca à disposição um catálogo exclusivo de conteúdos para
personalizar o telemóvel. O utilizador envia a palavra ZED para o 62620 e escolhe, no wap
que lhe enviamos, jogos, aplicações, toques, vídeos, imagens, temas, etc... que vão
transformar o telemóvel num gadget de entretenimento. Conhece os nossos conteúdos em
www.clubzed.com/pt
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 62620
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem a receber: € 4,80
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: € 9,60 por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
a) Envio palavra SAIR para o numero 62620, 62220 ou 62260;
b) Por telefone: 707 78 20 10 (Das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00h de Segunda a SextaFeira);
c) Envio de um e-mail para o endereço info@zed.pt , solicitando a desactivação do serviço,
indicando os seguintes dados: nº telefone
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
ZED IBERIA, S.L.
Morada:

C/ROZABELLA Nº4 , EDIFICIO BRUSELAS – COMPLEJO EUROPA EMPRESARIAL

Contacto:

info@zed.pt
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Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 62622
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem a receber: € 2,00
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: € 4,00 por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
MO OPT-OUT
Não existem subscrições múltiplas – por isso o serviço pode ser completamente cancelado
quando o subscritor envia uma SMS com a palavra "SAIR" ou "STOP MOTIME" ou "STOP" para
o 62622 (válido para todas as operadoras). As palavras "SAIR" e "STOP" (seguidas ou não da
palavra "MOTIME") são reconhecidas como comando para cancelar a subscrição.
O serviço reconhece um pedido de opt-out também se for enviado em forma de resposta a
uma mensagem de serviço. A palavra-comando de opt-out é reconhecida tanto seja inserida
no título da mensagem como no corpo do texto, em letras maiúsculas ou minúsculas. Após
receber a confirmação de cancelamento do serviço, o utilizador pode reactiva-lo enviando a
palavra FICAR para o XXXXX.
Lista completa de sintaxes de cancelamento do serviço:
 STOP MO TIME
 STOP MOVIME (t9 error)
 MOTIME OFF
 SAIR
 STOP
 SAIR DADAMOBILE
 SAIR DADANET
 PARE
WEB OPT-OUT
O serviço pode ser também cancelado pelo utilizador através de uma página designada para o
efeito e disponível no sitio Web do Motime, na secção "Perguntas Mais Frequentes". Nesta
página constará o texto seguinte: “Cancelamento do serviço Premium para o telemóvel XXXX".
Por favor lê atentamente o seguinte:
"Estás prestes a cancelar a tua subscrição ao serviço Premium do Motime. Se continuares, não
poderás continuar a descarregar toques, imagens e jogos para o teu telemóvel . Para mais
informação sobre as consequências da desactivação do serviço, lê os Termos & Condições da
DADA.net.”
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Através deste procedimento, o utilizador deverá:
1. Confirmar que deseja desactivar o serviço (“Tens a certeza de que queres desactivar este
serviço? Sim, quero cancelar a minha subscrição em todos os serviços de
http://www.motime.com.pt .”);
2. Inserir a sua password;
3. Inserir os números que aparecem num CAPTCHA;
4. Clicar no botão de confirmação (“Cancelar a minha subscrição”) .
O utilizador receberá então a seguinte mensagem confirmando o cancelamento do serviço:
"Motime by Dada": O serviço foi desactivado. O cancelamento será efectuado dentro de
24h. Para descarregar novos conteúdos, envia FICAR para o XXXXX."

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
WAALA
Morada:

Piazza Pietro Annigoni 9B, 50122
Florence
ITÁLIA

Contactos:

Linha de atendimento automático: 707 782 017
Endereço de atendimento ao cliente: info@waala.com.pt
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO A PRESTAR
SERVIÇO
A subscrição do Amazecell Trivia oferece aos utilizadores a oportunidade de ganharem prémios
reais, bastando para isso responder às perguntas de Trivia. Semanalmente, 2 mensagens serão
enviadas para o utilizador, cada mensagem a um preço-base de 2 Euros. Cada mensagem irá
conter perguntas que implicam uma resposta sim/não, cada resposta dará origem à próxima
pergunta. O utilizador pagará as 2 perguntas por semana que serão enviadas: na segunda-feira
e sexta-feira, as restantes perguntas às quais o utilizador irá responder não terão custos
adicionais. Os utilizadores têm uma quantidade ilimitada de perguntas, o utilizador com a
maior quantidade de questões corretas será declarado o vencedor.

Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62624
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo (quando existente): Em curso até o utilizador enviar stop (parar)
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens /7 dias
Preço de cada mensagem a receber: 2,00 € /mensagem
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 2,00 € /mensagem
Forma de proceder à rescisão do contrato:

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
Jogo Amazecell Trivia SUB
Morada:

3rd Hasadnaot st. Hertzlia, Israel

Contacto:

Helpdesk.pt@netsize.com, Linha de apoio ao cliente: 808 107 000
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Descrição dos Serviços a Prestar
Serviço de assinatura, o qual permite ao utilizador receber Sexy downloads como fundo do
écran e vídeo (sem nudez envolvida).
Pode solicitar, se necessário, uma demonstração do serviço em causa.

Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62628
Serviço prestado de forma continuada.
Preço total do serviço:
Período contratual mínimo (quando existente)
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens/7dias
Preço de cada mensagem a receber: 2.10 Euro/mensagem
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Artiq Mobile BV.

Morada:

PO BOX 79072
1070 NC
Amsterdam
HOLANDA

Contactos:

Linha de apoio: 808 780 202
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Descrição dos Serviços a Prestar

Uma versão completa de jogos de alta qualidade são pré-instalados em telemóveis da
marca LG. Os utilizadores podem experimentar uma demo e depois optar por adquirir
o código de desbloqueio para ter acesso à versão completa do jogo e pagar as despesas
através “Try and Buy SMS premium” do sistema de facturação móvel.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68940
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 4,00
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

LG CNS Co., Ltd.

Morada:

Prime Tower, 10-1
Hoehyeon-dong 2-ga,
Jung-gu, Seoul, Korea

Contactos:

Email: helpdesk.pt@netsize.com
Telefone: 00 351 808 107 000
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO A PRESTAR
SERVIÇO
PAYMO
A Paymo, Inc fornece um serviço de pagamentos por telemóvel (paymo) a ser utilizado
por comerciantes para que possam disponibilizar aos seus clientes a opção de
pagamento ‘pague por telemóvel’. Para mais informações sobre o serviço, visite o site
da Paymo em www.paymo.com.
Os conteúdos digitais vendidos pelos comerciantes serão entregues/utilizados somente
online.
Exemplos de serviços oferecidos pelos comerciantes:
- Sites de redes sociais;
- Compra de crédito digital (moeda virtual);
- Acesso a áreas restritas do website para utilizadores registados;
- Jogos on-line.
Independente do comerciante e conteúdo a ser vendido, o fluxo de mensagens e
experiencia visual do utilizador são idênticos.
Não são permitidos serviços de assinatura ou serviços com conteúdos para adultos.
1. O cliente visita o site do comerciante (ex. www.helpinhand.info) e selecciona o
conteúdo /serviço que pretende adquirir usando PSMS;
2. A página de pagamento da Paymo abre com o detalhe do montante a ser cobrado
assim como os termos e condições de uso da operação;
3. O cliente introduz o seu MSISDN na interface web e confirma sua vontade de
proseguir com o pagamento;
4. Uma nova página de pagamento abre com instruções. “Passo 1: Foi enviada uma
mensagem de texto para seu telemóvel – por favor confirme que seu equipamento está
ligado e que possui crédito suficiente para concluir essa compra.”;
5. O cliente recebe uma mensagem MT (sem custos) “Mensagem gratuita: Responda a
esta mensagem com o texto PAGAR para confirmar que pretende prosseguir com sua
compra em helpinhand. Custo: EURx.xx. Ajuda? help@paymo.com”;
6. O painel de pagamento é actualizado para “Passo 2: Siga as instruções do SMS e
responda com o texto PAGAR para confirmar sua aceitação dos encargos.”;
7. O utilizador responde com o texto ‘PAGAR’ para o shortcode;
8. O painel de pagamento agora é actualizado para “Passo 3: Uma mensagem de
confirmação está a ser enviada para o seu aparelho. Ao recebimento desta mensagem
seu pagamento estará concluído.”;
9. O cliente recebe uma segunda mensagem gratuita “Obrigada, sua compra na
helpinhand foi concluída. Esta compra teve um custo de EUR X.XX. Ajuda?
help@paymo.com”
10. O painel de pagamento é actualizado para mostrar “Pagamento concluído com
sucesso”.
11. O cliente é redirecionado para o site do comerciante (ex. www.helpinhand.info)
para poder baixar seu conteúdo.
Nota: interação / fluxo de mensagens / mensagens de texto são standardizadas e
idênticas independentemente do comerciante (passos 2 a 11).

Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68980
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Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: 8 €
Período contratual mínimo (quando existente): não aplicável
Periodicidade do envio de mensagens: não aplicável
Preço de cada mensagem a receber: não aplicável
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: não aplicável
Forma de proceder à rescisão do contrato: não aplicável

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
PAYMO
Morada:

Contacto:

300 Broadway, Suite 31
94133 San Francisco
Estados Unidos da América
help@paymo.com; www.helpinhand.info
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Descrição do Serviço a Prestar
PLAY NOW ARENA I
Serviço de pagamento por utilização (sem subscrição).
Download de conteúdo móvel multimédia (toques, temas, jogos, etc) em
www.sonyericsson.com/fun e fora do portal WAP acedendo directamente a partir do desktop
do telemóvel Sony Ericsson. Os utilizadores finais obtêm conteúdo multimédia para os seus
telemóveis Sony Ericsson a um preço razoável, estando ainda disponíveis conteúdos gratuitos.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 68910
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 1,00
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Sony Ericsson Mobile Communications AB
Nome:
Morada:

Nya Vattentornet
Lund, 22188
Suécia

Contacto:

Karolina Isaksson
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Descrição do Serviço a Prestar
PLAY NOW ARENA II
Serviço de pagamento por utilização (sem subscrição).
Download de conteúdo móvel multimédia (toques, temas, jogos, etc) em
www.sonyericsson.com/fun e fora do portal WAP acedendo directamente a partir do desktop
do telemóvel Sony Ericsson. Os utilizadores finais obtêm conteúdo multimédia para os seus
telemóveis Sony Ericsson a um preço razoável, estando ainda disponíveis conteúdos gratuitos.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 68910
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 2,00
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Sony Ericsson Mobile Communications AB
Nome:
Morada:

Nya Vattentornet
Lund, 22188
Suécia

Contacto:

Karolina Isaksson
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Descrição do Serviço a Prestar
PLAY NOW ARENA III
Serviço de pagamento por utilização (sem subscrição).
Download de conteúdo móvel multimédia (toques, temas, jogos, etc) em
www.sonyericsson.com/fun e fora do portal WAP acedendo directamente a partir do desktop
do telemóvel Sony Ericsson. Os utilizadores finais obtêm conteúdo multimédia para os seus
telemóveis Sony Ericsson a um preço razoável, estando ainda disponíveis conteúdos gratuitos.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 68940
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 4,00
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Sony Ericsson Mobile Communications AB
Nome:
Morada:

Nya Vattentornet
Lund, 22188
Suécia

Contacto:

Karolina Isaksson
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Descrição do Serviço a Prestar
PLAY NOW ARENA IV
Serviço de pagamento por utilização (sem subscrição).
Download de conteúdo móvel multimédia (toques, temas, jogos, etc) em
www.sonyericsson.com/fun e fora do portal WAP acedendo directamente a partir do desktop
do telemóvel Sony Ericsson. Os utilizadores finais obtêm conteúdo multimédia para os seus
telemóveis Sony Ericsson a um preço razoável, estando ainda disponíveis conteúdos gratuitos.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 68906
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: €0,60
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Sony Ericsson Mobile Communications AB
Nome:
Morada:

Nya Vattentornet
Lund, 22188
Suécia

Contacto:

Karolina Isaksson
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Descrição dos Serviços a Prestar
FUN AND DOWNLOADS I
Serviço de pagamento por utilização (sem subscrição).
Download de conteúdo móvel multimédia (toques, temas, jogos, etc) em
www.sonyericsson.com/fun e fora do portal WAP acedendo directamente a partir do desktop
do telemóvel Sony Ericsson. Os utilizadores finais obtêm conteúdo multimédia para os seus
telemóveis Sony Ericsson a um preço razoável, estando ainda disponíveis conteúdos gratuitos.
Condições gerais de prestação do serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 68910
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 1,00
Identificação do fornecedor do conteúdo
Sony Ericsson Mobile Communications AB
Nome:
Morada:

Nya Vattentornet
Lund, 22188
Suécia

Contacto:

Karolina Isaksson
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Descrição dos Serviços a Prestar
APLICAÇÃO OPENBIT I
Pacote/solução que permite vender licenças para diversas aplicações, como, por exemplo, o
Nokia Maps.
A Tanla fornece um serviço de facturação e licenciamento aos developers de aplicações. O
Tanla License ManagerTM (Tanla LM) proporciona, aos fornecedores de aplicações de software
móvel e aos distribuidores de conteúdos, uma solução de serviço 24/7 para a gestão do
licenciamento de software e de pagamento através dos dispositivos móveis. Os acordos
firmados ente a Tanla e os operadores de redes móveis em todo o mundo proporcionam, aos
utilizadores finais, a compra de aplicações móveis e de conteúdos, com pagamento através da
factura do operador móvel. Para além disso, a possibilidade de uso de cartão de crédito, entre
outras opções, complementa a cobertura em termos de soluções de pagamento móvel. O
principal argumento da solução Tanla LM reside na integração transparente de DRM (Digital
Rights Management) e do pagamento através do próprio dispositivo, facilitando grandemente
a aquisição dos conteúdos. Os conteúdos móveis podem ser disponibilizados para
experimentação pelo utilizador, durante um período de teste, findo o qual o consumidor é
colocado perante a hipótese de comprar uma licença para o produto, necessitando, para
tanto, apenas de efectuar alguns cliques no teclado do seu equipamento móvel. Esta intuitiva
solução permite maximizar a taxa de conversão dos períodos experimentais em licenças
definitivas. O Tanla License Maganer foi optimizado tendo em vista a distribuição de aplicações
de software. Possibilita a gestão de licenças e o pagamento através do dispositivo para uma
série de aplicações, incluindo: soluções de navegação, guias de cidades, ferramentas de
produtividade, aplicações de segurança, jogos, entretenimento, informações de trânsito,
informações meteorológicas, texto/voz para IU, dicionários móveis, entre outras. Mais de 1000
aplicações móveis, ou as suas características, estão presentemente a ser geridas (protegidas e
taxadas) através do Tanla License Manager. A aplicação cliente Tanla License Manager Client
encontra-se pré-instalada na maioria dos dispositivos com SO Symbian desde 2003, tendo sido
distribuída para mais de 40 milhões de utilizadores de telemóveis em todo o mundo. O Tanla
LM Client está disponível para múltiplas plataformas móveis, e o sistema Tanla LM suporta a
gestão do licenciamento e o processamento do pagamento multi-plataforma.Este whitepaper
apresenta uma visão geral sobre a gestão do licenciamento e pagamento móvel recorrendo à
solução da Tanla.
Gestor de Licenças. Descreve tanto a tecnologia, como as possibilidades que podem ser
alcançadas em termos de distribuição de software via rede wireless, utilizando a solução Tanla
License Manager.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 68910
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 1,00

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
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Nome:

Tanla Mobile
Tanla Oy

Morada:

PL 147
Laskunet, FIN-40063
Finlândia

Contactos:

Telefone: 808 780 780
Email: lm.support@tanla.com
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Descrição dos Serviços a Prestar
FUN AND DOWNLOADS II
Serviço de pagamento por utilização (sem subscrição).
Download de conteúdo móvel multimédia (toques, temas, jogos, etc) em
www.sonyericsson.com/fun e fora do portal WAP acedendo directamente a partir do desktop
do telemóvel Sony Ericsson. Os utilizadores finais obtêm conteúdo multimédia para os seus
telemóveis Sony Ericsson a um preço razoável, estando ainda disponíveis conteúdos gratuitos.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 68920
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 2,00

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Sony Ericsson Mobile Communications AB
Nome:
Morada:

Nya Vattentornet
Lund, 22188
Suécia

Contacto(s):

Karolina Isaksson
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Descrição dos Serviços a Prestar
APLICAÇÃO OPENBIT II
Pacote/solução que permite vender licenças para diversas aplicações, como, por exemplo, o
Nokia Maps.
A Tanla fornece um serviço de facturação e licenciamento aos developers de aplicações. O
Tanla License ManagerTM (Tanla LM) proporciona, aos fornecedores de aplicações de software
móvel e aos distribuidores de conteúdos, uma solução de serviço 24/7 para a gestão do
licenciamento de software e pagamento através dos dispositivos móveis. Os acordos firmados
ente a Tanla e os operadores de redes móveis em todo o mundo proporcionam, aos
utilizadores finais, a compra de aplicações móveis e de conteúdos, com pagamento através da
factura do operador móvel. Para além disso, a possibilidade de uso de cartão de crédito, entre
outras opções, complementa a cobertura em termos de soluções de pagamento móvel. O
principal argumento da solução Tanla LM reside na integração transparente de DRM (Digital
Rights Management) e do pagamento através do próprio dispositivo, facilitando grandemente
a aquisição dos conteúdos. Os conteúdos móveis podem ser disponibilizados para
experimentação pelo utilizador, durante um período de teste, findo o qual o consumidor é
colocado perante a hipótese de comprar uma licença para o produto, necessitando, para tanto,
apenas de efectuar alguns cliques no teclado do seu equipamento móvel. Esta intuitiva solução
permite maximizar a taxa de conversão dos períodos experimentais em licenças definitivas. O
Tanla License Maganer foi optimizado tendo em vista a distribuição de aplicações de software.
Possibilita a gestão de licenças e o pagamento através do dispositivo para uma série de
aplicações, incluindo: soluções de navegação, guias de cidades, ferramentas de produtividade,
aplicações de segurança, jogos, entretenimento, informações de trânsito, informações
meteorológicas, texto/voz para IU, dicionários móveis, entre outras. Mais de 1000 aplicações
móveis, ou as suas características, estão presentemente a ser geridas (protegidas e taxadas)
através do Tanla License Manager. A aplicação cliente Tanla License Manager Client encontrase pré-instalada na maioria dos dispositivos com SO Symbian desde 2003, tendo sido
distribuída para mais de 40 milhões de utilizadores de telemóveis em todo o mundo. O Tanla
LM Client está disponível para múltiplas plataformas móveis, e o sistema Tanla LM suporta a
gestão do licenciamento e o processamento do pagamento multi-plataforma.Este whitepaper
apresenta uma visão geral sobre a gestão do licenciamento e pagamento móvel recorrendo à
solução da Tanla.
Gestor de Licenças. Descreve tanto a tecnologia, como as possibilidades que podem ser
alcançadas em termos de distribuição de software via rede wireless, utilizando a solução Tanla
License Manager.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 68945
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 2,00

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
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Nome:

Tanla Mobile

Morada:

5th Floor, 39 Charing Cross Road
London, WC2H 0AR
REINO UNIDO

Contactos:

Telefone: 808 780 780
Email: lm.support@tanla.com
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Descrição do Serviço a Prestar
SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO JAMBA I
Fornecimento de serviços de entretenimento digital, descarregáveis em dispositivos móveis,
tais como toques, jogos, imagens, softwares, temas, vídeos, notícias e outros dados de
informação, através dos nossos serviços on-line e SMS.
O serviço é oferecido ao cliente sob a forma de uma subscrição, renovável pelo período
associado à subscrição em questão, dando ao cliente o acesso pacote de créditos para um
número pré-definido de descargas/downloads, pelo período mencionado. O tipo e o número
de créditos a que o cliente terá direito dependerá do tipo de Clube/Subscrição que escolher. O
período de subscrição é de uma semana ou de um mês, dependendo do Clube associado ao
produto que o cliente escolher. Após efectuar o registo efectivo e o pagamento, será
permitido ao cliente descarregar os conteúdos solicitados para telefones móveis compatíveis e
outros dispositivos compatíveis utilizando os nossos serviços.
O acesso ao Serviço poderá ser facultado ao cliente mediante a entrega do conteúdo de
entretenimento descarregável em dispositivos móveis da categoria de conteúdo que tiver
subscrito (por exemplo, entregando-lhe um toque de chamada ou de uma notícia de
informação - SMS) ou facultando-lhe a descarga/download do produto (por exemplo,
entregado-lhe uma hiperconexão/link WAP-Push ou um PIN para efectuar a
descarga/download do conteúdo de entretenimento descarregável para dispositivos móveis a
partir do sítio/website da empresa) ou fornecendo-lhe o acesso ao conteúdo de
entretenimento em dispositivos móveis (por exemplo, ao activar o MSISDN para esse produto).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62969
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem a receber: € 2,00
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: € 4,00 por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Pode cancelar a prestação continuada dos nossos serviços, através do:
a) Envio de um SMS com a palavra SAIR ou STOP para o número atribuído ao serviço; ou
b) Contacto telefónico para o número 21 761 60 48;
c) Envio de um e-mail para o endereço info@jamba.pt, solicitando a desactivação do serviço,
indicando o nº telefone e subscrição que pretende desactivar.

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
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Nome:

Fox Mobile Distribution

Morada:

Karl-Liebknecht-Str. 5
10178 Berlin
Alemanha

Contacto:

Telefone: 217616052 ou info@jamba.pt
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Descrição Detalhada do Serviço a Prestar
SERVIÇO
Glass Mobile oferece programas IT com alertas e conselhos direcionados a usuários de
telemóveis Android e como os mesmos podem utilizar estes parelhos eficazmente. O usuário
faz um download do aplicativo que contém o anti-vírus e as características de segurança e
privacidade de dados necessários para proteger o telemóvel contra ataques de softwares
maliciosos. Com este aplicativo é possível escanear e tratar todos os outros aplicativos
instalados, limpar os dados sensíveis do navegador e apagar as tarefas registadas do
aparelho.

Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 62621
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: (quando existente)
Periodicidade do envio de mensagens: 2 PSMS/mês
Preço de cada mensagem a receber: 3€ por SMS
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 6€ mês
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Os clientes optam por sair do serviço simplesmente enviando “STOP” MO.
Quando o usuário final envia o MO STOP para o código curto, o usuário é imediatamente
interrompida do serviço PSMS, e será enviado um gratuito MT dando-lhes informações que
eles pararam o serviço, e não incorrer em quaisquer encargos adicionais.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Glass Mobile
Nome:
Morada:

1820 Ray Road
Chandler, Arizona USA 85255

Contacto(s):

800-180-028
contact@boasmsalertas.com
http://boasmsalertas.com/
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Descrição do Serviço a Prestar
PROMOÇÃO “LAYS”
O serviço gerido pela empresa “Duplex Marketing” tem o seguinte fluxo de dados: o cliente
envia um SMS com um código promocional e recebe uma resposta para confirmar
se é um vencedor ou não.
Respostas
a) Participação vencedora:
 Promoção Lays Artesanais, Parabéns! Ganhou 1 noite na Quinta Nova Nª Srª do
Carmo. Será contactado na próxima semana. Guarde a embalagem para levantar o
prémio.
 Promoção Lays Artesanais. Parabéns! Ganhou 1 conjunto Gourmet Qta Nª Srª do
Carmo. Será contactado na próxima semana. Guarde a embalagem para levantar
prémio.
b) Participação não vencedora
Promoção Lays Artesanais. Obrigado pela sua participação mas não é vencedor,
continue a tentar! Guarde a embalagem durante 1 semana que poderá ainda ser
premiado.
c) Participação Inválida
 Promoção Lays Artesanais, faltou-lhe escrever o código promocional. São os 13
dígitos que estão por cima da data de validade.
 Promoção Lays Artesanais, já participou com esse código promocional, por favor
introduza outro código promocional.
d) Participação após data da conclusão da promoção
A promoção Lays Artesanais já terminou. Obrigado por participar. Fique atento a novas
promoções da Matutano!
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68906
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 0,60
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Duplex Marketing

Morada:

Avda. Diagonal 421, 6º 2ª
08008 Barcelona
España
800 784 321

Contacto:
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Descrição do Serviço a Prestar
SMS KAMBI
Permite que os utilizadores paguem anonimamente e de forma segura através do seu
telemóvel, enviando uma mensagem de texto para um número premium. Eles ganham um
código PIN que lhes dá acesso ao conteúdo ou serviço na web. SMS Kambi é utilizado por sites
de jogos online.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68920
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 2,00
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

ATLAS TELECOM MOBILE

Morada:

1435 SAINT-ALEXANDRE, SUITE 550
MONTREAL, QC, CANADA
H3A 2G4
pal@atlastelecommobile.com

Contacto:
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Descrição do Serviço a Prestar
Quiz Trivia
Através deste serviço os utilizadores podem participar num Quiz Trivia interactivo na Internet
através do seu telemóvel. Quando responder a uma pergunta, o utilizador irá receber uma
nova pergunta. O quiz pára automaticamente quando o utilizador parar de enviar respostas. Os
utilizadores que enviarem mais respostas correctas ganham um prémio, como um iPhone, iPad
ou outros aparelhos.
Este serviço não é de subscrição, sendo apenas cobrado o número de SMS enviado pelo
utilizador.

Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68920
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: 2,00 € (IVA incluído) por mensagem enviada
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

TMG

Morada:

Keizergracht 313
1016 VH, Amsterdam
Holanda

Contactos:

info.pt@wixawin.com
Linha de ajuda: 808 780 202
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Descrição dos Serviços a Prestar
PAYMO I
A Paymo, Inc fornece um serviço de pagamentos por telemóvel (paymo) a ser utilizado por
comerciantes para que possam disponibilizar aos seus clientes a opção de pagamento ‘pague
por telemóvel’. Para mais informações sobre o serviço, visite o site da Paymo em
www.paymo.com
Os conteúdos digitais vendidos pelos comerciantes serão entregues/utilizados somente online.
Exemplos de serviços oferecidos pelos comerciantes:
- Sites de redes sociais;
- Compra de crédito digital (moeda virtual);
- Acesso a áreas restritas do website para utilizadores registados;
- Jogos on-line.
Independente do comerciante e conteúdo a ser vendido, o fluxo de mensagens e experiência
visual do utilizador são idênticos.
Não são permitidos serviços de assinatura ou serviços com conteúdos para adultos.
1. O cliente visita o site do comerciante (ex. www.helpinhand.info) e selecciona o conteúdo /
serviço que pretende adquirir usando PSMS;
2. A página de pagamento da Paymo abre com o detalhe do montante a ser cobrado assim
como os termos e condições de uso da operação;
3. O cliente introduz o seu MSISDN na interface web e confirma sua vontade de prosseguir
com o pagamento;
4. Uma nova página de pagamento abre com instruções. “Passo 1: Foi enviada uma
mensagem de texto para seu telemóvel – por favor confirme que seu equipamento está
ligado e que possui crédito suficiente para concluir essa compra.”;
5. O cliente recebe uma mensagem MT (sem custos) “Mensagem gratuita: Responda à esta
mensagem com o texto PAGAR para confirmar que pretende prosseguir com sua compra
em helpinhand. Custo: EURx.xx. Ajuda? help@paymo.com”;
6. O painel de pagamento é actualizado para “Passo 2: Siga as instruções do SMS e responda
com o texto PAGAR para confirmar sua aceitação dos encargos.”;
7. O utilizador responde com o texto ‘PAGAR’ para o shortcode;
8. O painel de pagamento agora é actualizado para “Passo 3: Uma mensagem de confirmação
está a ser enviada para o seu aparelho. Ao recebimento desta mensagem seu pagamento
estará concluído.”;
9. O cliente recebe uma segunda mensagem gratuita “Obrigada, sua compra na helpinhand foi
concluída. Esta compra teve um custo de EUR X.XX. Ajuda? help@paymo.com”
10. O painel de pagamento é actualizado para mostrar “Pagamento concluído com sucesso”
11. O cliente é redirecionado para o site do comerciante (ex. www.helpinhand.info) para
poder baixar seu conteúdo.
Nota: interacção / fluxo de mensagens / mensagens de texto são estandardizadas e idênticas
independentemente do comerciante (passos 2 a 11).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
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Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 68910
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 1,00
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

PAYMO II

Morada:

300 Broadway, Suite 31
94133 San Francisco
Estados Unidos da América

Contacto:

Anita Paul [anita.paul@paymo.com]
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Descrição dos Serviços a Prestar
PAYMO III
A Paymo, Inc fornece um serviço de pagamentos por telemóvel (paymo) a ser utilizado por
comerciantes para que possam disponibilizar aos seus clientes a opção de pagamento ‘pague
por telemóvel’. Para mais informações sobre o serviço, visite o site da Paymo em
www.paymo.com
Os conteúdos digitais vendidos pelos comerciantes serão entregues/utilizados somente online.
Exemplos de serviços oferecidos pelos comerciantes:
- Sites de redes sociais;
- Compra de crédito digital (moeda virtual);
- Acesso a áreas restritas do website para utilizadores registados;
- Jogos on-line.
Independente do comerciante e conteúdo a ser vendido, o fluxo de mensagens e experiência
visual do utilizador são idênticos.
Não são permitidos serviços de assinatura ou serviços com conteúdos para adultos.
1. O cliente visita o site do comerciante (ex. www.helpinhand.info) e selecciona o conteúdo /
serviço que pretende adquirir usando PSMS;
2. A página de pagamento da Paymo abre com o detalhe do montante a ser cobrado assim
como os termos e condições de uso da operação;
3. O cliente introduz o seu MSISDN na interface web e confirma sua vontade de prosseguir
com o pagamento;
4. Uma nova página de pagamento abre com instruções. “Passo 1: Foi enviada uma
mensagem de texto para seu telemóvel – por favor confirme que seu equipamento está
ligado e que possui crédito suficiente para concluir essa compra.”;
5. O cliente recebe uma mensagem MT (sem custos) “Mensagem gratuita: Responda à esta
mensagem com o texto PAGAR para confirmar que pretende prosseguir com sua compra
em helpinhand. Custo: EURx.xx. Ajuda? help@paymo.com”;
6. O painel de pagamento é actualizado para “Passo 2: Siga as instruções do SMS e responda
com o texto PAGAR para confirmar sua aceitação dos encargos.”;
7. O utilizador responde com o texto ‘PAGAR’ para o shortcode;
8. O painel de pagamento agora é actualizado para “Passo 3: Uma mensagem de confirmação
está a ser enviada para o seu aparelho. Ao recebimento desta mensagem seu pagamento
estará concluído.”;
9. O cliente recebe uma segunda mensagem gratuita “Obrigada, sua compra na helpinhand foi
concluída. Esta compra teve um custo de EUR X.XX. Ajuda? help@paymo.com”
10. O painel de pagamento é actualizado para mostrar “Pagamento concluído com sucesso”
11. O cliente é redirecionado para o site do comerciante (ex. www.helpinhand.info) para
poder baixar seu conteúdo.
Nota: interacção / fluxo de mensagens / mensagens de texto são estandardizadas e idênticas
independentemente do comerciante (passos 2 a 11).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
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Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 68920
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 2,00
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

PAYMO

Morada:

300 Broadway, Suite 31
94133 San Francisco
Estados Unidos da América

Contacto:

Anita Paul [anita.paul@paymo.com]
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Descrição dos Serviços a Prestar
PAYMO IV
A Paymo, Inc fornece um serviço de pagamentos por telemóvel (paymo) a ser utilizado por
comerciantes para que possam disponibilizar aos seus clientes a opção de pagamento ‘pague
por telemóvel’. Para mais informações sobre o serviço, visite o site da Paymo em
www.paymo.com
Os conteúdos digitais vendidos pelos comerciantes serão entregues/utilizados somente online.
Exemplos de serviços oferecidos pelos comerciantes:
- Sites de redes sociais;
- Compra de crédito digital (moeda virtual);
- Acesso a áreas restritas do website para utilizadores registados;
- Jogos on-line.
Independente do comerciante e conteúdo a ser vendido, o fluxo de mensagens e experiência
visual do utilizador são idênticos.
Não são permitidos serviços de assinatura ou serviços com conteúdos para adultos.
1. O cliente visita o site do comerciante (ex. www.helpinhand.info) e selecciona o conteúdo /
serviço que pretende adquirir usando PSMS;
2. A página de pagamento da Paymo abre com o detalhe do montante a ser cobrado assim
como os termos e condições de uso da operação;
3. O cliente introduz o seu MSISDN na interface web e confirma sua vontade de prosseguir
com o pagamento;
4. Uma nova página de pagamento abre com instruções. “Passo 1: Foi enviada uma
mensagem de texto para seu telemóvel – por favor confirme que seu equipamento está
ligado e que possui crédito suficiente para concluir essa compra.”;
5. O cliente recebe uma mensagem MT (sem custos) “Mensagem gratuita: Responda à esta
mensagem com o texto PAGAR para confirmar que pretende prosseguir com sua compra
em helpinhand. Custo: EURx.xx. Ajuda? help@paymo.com”;
6. O painel de pagamento é actualizado para “Passo 2: Siga as instruções do SMS e responda
com o texto PAGAR para confirmar sua aceitação dos encargos.”;
7. O utilizador responde com o texto ‘PAGAR’ para o shortcode;
8. O painel de pagamento agora é actualizado para “Passo 3: Uma mensagem de confirmação
está a ser enviada para o seu aparelho. Ao recebimento desta mensagem seu pagamento
estará concluído.”;
9. O cliente recebe uma segunda mensagem gratuita “Obrigada, sua compra na helpinhand foi
concluída. Esta compra teve um custo de EUR X.XX. Ajuda? help@paymo.com”
10. O painel de pagamento é actualizado para mostrar “Pagamento concluído com sucesso”
11. O cliente é redirecionado para o site do comerciante (ex. www.helpinhand.info) para
poder baixar seu conteúdo.
Nota: interacção / fluxo de mensagens / mensagens de texto são estandardizadas e idênticas
independentemente do comerciante (passos 2 a 11).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
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Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 68940
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 4,00
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

PAYMO

Morada:

300 Broadway, Suite 31
94133 San Francisco
Estados Unidos da América

Contacto:

Anita Paul [anita.paul@paymo.com]
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Descrição dos Serviços a Prestar
TMG I
 O serviço diz respeito a um jogo “trivia” e funciona da seguinte maneira:
1) O utilizador navega no nosso website ou na Internet e clica num dos nossos produtos. Para
ter a hipótese de ganhar o prémio, i.e. uma consola PlayStation 3, o utilizador tem de
responder à pergunta colocada na “ página web. A informação sobre o serviço é mostrada
no aviso por baixo da página com o anúncio. (i.e., o número de questões, a tarifa, como
cancelar o serviço, o número da linha de ajuda, o website);
2) Depois de o utilizador responder correctamente à pergunta, ser-lhe-à pedido que escolha o
operador e o introduza o seu número de telemóvel;
3) De seguida o utilizador recebe uma MT contendo o código PIN e a informação do serviço.
Esta mensagem é grátis: "TMG.O teu código PIN é 2419.Introduza-o na página pra confirmar
o seu número de telemóvel! Subscrição de 2msg/4EUR semanais:2EUR/msg rec. Sair? Envia
SAIR p/3345.";
4) O utilizador necessita de preencher o código PIN no campo respectivo;
5) A subscrição do serviço é iniciada e o utilizador recebe a primeira MT. O utilizador receberá
a mensagem com uma mensagem KO e uma mensagem Wap-push: Irás receber a pergunta
KO no fim do mês para ganhar um Iphone branco!Info:210110777;info.pt@wixawin.com
 Fun Club| http://wap.maxitext.com/shop/m?cd=27
O utilizador receberá duas mensagens Wap-Push por semana. A primeira mensagem da
semana contém também uma mensagem grátis com toda a informação relativa ao serviço:
"TMG. Em breve receberas o wap link para o Fun Club. Subscrição de 2msg/4EUR semanais.
Sair? Envia SAIR p/3345. Info:210110777. Wixawin.com
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 62623
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: 1 semana
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem a receber: € 2,00
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: € 4,00 por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Os utilizadores podem sempre parar o serviço em qualquer altura que desejem, enviando STOP
ou SAIR. Outras palavras-chave cancelarão automaticamente a subscrição, deixando o
utilizador de estar registado.
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AJUDA
ANULAR
CANCEL
CANCELAR
DELETE
DESACTIVAR
DISABLE
END
FUCK
FUCKING
NÃO
OFF
OPTOUT
PARAR
PARE
QUIT
REMOVE
SAIR
ST0P
STOP
UNSUBSCRIBE
Linha de apoio disponível 24 horas por dia. No horário normal de funcionamento, alguém
atenderá o telefone. Fora desse horário, os utilizadores podem usar o sistema IRV, que
automaticamente cancelará a sua subscrição.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
TMG B.V.
Morada:

Keizergracht 313
1016 VH, Amsterdam
Holanda

Contacto:

info.pt@wixawin.com
Não se esqueça de mencionar
Linha de ajuda: 808 780 202

o

seu

número

de

telemóvel!
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO SEM ASSINATURA GOC
Os
utilizadores
podem
aceder
ao
sítio
de
internet
http://girlsoncommand.tv/index.php?action=page&url=home.html&lang=pt e preencher um
pedido.
Fluxo:
1. O utilizador lê as ordens no sítio de internet;
2. O utilizador tem de enviar uma mensagem paga para o número 68920 indicando o
código mostrado na página web para ver o vídeo pedido;
3. O utilizador recebe uma mensagem gratuita com a confirmação;
4. O vídeo é mostrado na página web.
Sem assinatura. Apenas um pagamento por ordem.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 68920
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 2,00

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
TMG B.V.
Morada:

Keizergracht 313
1016 VH, Amsterdam
Holanda

Contactos:

helpdeskpt@support.tmg-company.com;info.pt@wixawin.com;
Helpdesk phone: 210 110 710
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Descrição dos Serviços a Prestar
R&D MEDIA
Opt-in (via TV)
MO
MANGA

MT message
(indicative)
Mensagem de boas
vindas

Preço
Grátis

First Premium MT

€1

First Puzzle

€1

Conteúdo da mensagem MT
(máximo 160 caracteres)
Benvindo a Zemgo. Jogo para
ganhar um Ipod! (Info:707303222
receba todas as semanas novos
puzzles sair :envia SAIR para o 4044,
4 eur/sem, zemgo.com) Diverte-te!
Vais receber o teu puzzle já. Boa
sorte!
O jogo começa já! Ponha as letras na
ordem correcta e irá ganhar o Ipod
Touch. O teu puzzle: ?* (?* pontos).
Envia tua resposta para o 4044. Boa
sorte!

Opt-in (via internet)
MO

MT message
(indicative)

Preço

Conteúdo da mensagem MT
(máximo 160 caracteres)

<fill in
landing
page>

Double opt-in

Grátis

Benvindo a Zemgo. Para ganhar o
Ipod Touch envie SIM para o 4044.
(Info:707303222, semanal novos
puzzles, sair:envia SAIR para o 4044,
4 eur/sem, zemgo.com)

SIM

Mensagem de boas
vindas
First Premium MT

€1

Vais receber o teu puzzle já. Boa
sorte!
O jogo começa ja! Ponhas as letras
na ordem correta e iras ganhar o
Ipod Touch. O teu puzzle: ?* (?*
pontos). Envia tua resposta para o
4044. Boa sorte!

€1
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Mensagens enviadas (2 vezes por semana, 2 mensagens)
MO

Preço

<nenhum>

MT message
(indicative)
Mensagem enviada

<nenhum>

Mensagem enviada

€1

€1

Conteúdo da mensagem MT
(máximo 160 caracteres)
Já vais receber o teu novo puzzle
para ganhar o Ipod Touch! Ponhas as
letras
na
ordem
correcta.
(Info:707303222, € 4 /semanais
sair:envia SAIR para o 62625)
Ganhaste ?* pontos já. Este é o teu
novo puzzle para ganhar o novo Ipod
Touch! : ?* (?* pontos). Envia tua
resposta para o 62625!

Opt-Out (General Message)
MO

MT Message
(indicative)

Preço

Conteúdo da mensagem MT
(máximo 160 caracteres)

SAIR

Para cancelar o serviço

Grátis

Atenção! Cancelaste o jogo. Ainda
tens uma oportunidade para ganhar
um novo Ipod Touch. Envia JOGO
para o 4044 para continuar. Envia já
JOGO para o 62625!

Erro (Mensagem geral)
MO
<any MO not
configured in
the system>

MT message
(indicative)
Unrecognized /
general

Preço
Grátis

Conteúdo da mensagem MT
(máximo 160 caracteres)
A mensagem que enviaste não foi
reconhecida. Tente uma outra vez ou
visite www.zemgo.com e envie um
e-mail com tua pergunta ao
info@zemgo.com

Help (Mensagem geral)
MO
AJUDA

MT message
(indicative)
HELP Message

Preço
Grátis

Conteúdo da mensagem MT
(máximo 160 caracteres)
Estás a jogar para ganhar um Ipod
Touch. Info: www.zemgo.com
Email: info@zemgo.com. Sair? Envia
SAIR para 62625.
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Jogar
MO

Preço

<Resposta
correcta>

MT
message(indicative)
Formato da resposta
correcta

<Resposta
incorrecta>

Formato da resposta
incorrecta

€1.00

€1.00

Conteúdo da mensagem MT
(máximo 160 caracteres)
Muito bem! Já tens 100 pontos.
Resolva o próximo puzzle para
ganhar um Ipod Touch: ?* (?*
pontos). Envia tua resposta para o
62625!
A mensagem não foi a resposta
correcta. Tenta uma outra vez. O
puzzle não é fácil: ?* (?* pontos).
Envia tua resposta para o 62625.
Boa sorte!

Montante máximo semanal - €4
MO
<Nenhum>

MT message
(indicative)
Informativo. Quando o
utilizador gastar um
máximo de € 4.

Preço
Grátis

Conteúdo da mensagem MT
(máximo 160 caracteres)
Parabéns! Enviaste todas tuas
respostas para este dia. Vais
receber o teu novo puzzle na
próxima semana para ganhar um
novo Ipod Touch!

Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 62625
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 4 mensagens por semana
Preço de cada mensagem a receber: € 1,00
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: € 4,00 por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
 Envie STOP ou SAIR para 62625
 Linha de HELPDESK: 707 303 222
 email: pt@zemgo.com
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
R&D MEDIA EUROPE B.V.
Morada:
MAX EUWEPLEIN, 32
1017 MB AMSTERDAM
HOLANDA
Contacto:

INFO@RDMEDIA.COM
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Descrição dos Serviços a Prestar
ARTIQ MOBILE I
Direcção

Acção

Categoria

Mensagem texto

Tipo

Preço

Registo – Internet – (Página inicial)
Action

BLINCK

BLINCK

Entrar na
página inicial
MSISDN

Introduza o seu número de
telefone e receba a sua
password.

Data
entrada

-

Solicitação de
pincode

Usa #PIN# como senha para
receberes o teu #PRODUCTO#!
Info
808
780202.
Artiq.Subscrição: 2EUR/sms, 2
sms/sem(4EUR/semana).
Cancelar?
Envia
SAIR
#KEYWORD# para 62627
LP:
Dentro de momentos receberá
no seu telefone a password de
confirmação. Insira-a na página
web e click “confirm” para iniciar
o download.

Texto

Grátis

Data
entrada

-

Bem vindo ao #KEYWORD#
2EUR/produto,2
produtos/sem(4EUR/semana).Inf
o 808 780202.Artiq Mobile
B.V.Servico
de
assinaturas.Cancelar?Envia SAIR
#KEYWORD# para 62627
Esta mensagem contém 2
conteúdos

Texto

Grátis

WAP
Push

€2

O serviço #KEYWORD# foi
renovado.Info: 808 78 0202,
Artiq. Subscrição: 2EUR/sms, 2
sms/semana
(4EUR/semana).
Cancelar?
Envia
SAIR
#KEYWORD# para 62627

Texto

€2

MT

Insira o
pincode
Action

BLINCK

Introduza a sua password para
iniciar o download.

BLINCK

MT

Envio de
mensagem de
boas-vindas

Conteúdo
BLINCK

MT

Renovação/
recordatória
BLINCK

MT

Registo – TV –
Reminder - monthly – no reminder in place
Deregistration – Customer is subscribed
MO

BLINCK

Pedido
anulação
registo

de
do

SAIR / STOP / PARAR /
DESACTIVAR / CANCELAR (+
keyword)

Texto

Preço do
operador
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MO
BLINCK

BLINCK
MT

Confirmação
Registration
darequest
anulação
by
MO

Notification
blocked
BLINCK

MT

Preço do
A sua subscrição
BLOCK
#KEYWORD# Texto
Data Grátis
entrada operador
foi cancelada. OPara voltar a
subscrever envie #KEYWORD#
para o 62627. Information?
pt.celldorado.com ou 808 78
O seu número de telefone está
Texto
Grátis
0202.
barrado para este serviço. Info?
808 78 0202.

Anulação do registo – Utilizador não é subscritor
Pedido de
do
Erro – messagem não anulação
reconhecida
MO

BLINCK

MO

BLINCK

BLINCK

MT

BLINCK

MT

registo
Mensagem
errada
Notification
not
subscribed
Mensagem de
erro

Mensagem de
confirmação
BLINCK

MT

SAIR / STOP / PARAR
DESACTIVAR / CANCELAR
ANULAR (+ keyword)
-

/
/

You don’t have a subscription of
#KEYWORD#.
Não
receberá
Texto não mensagem
reconhecido. deste
Info?
qualquer
pt.celldorado.com
ou
telefone
serviço. Para voltar a subscrever
808 78 0202
envie o texto #KEYWORD# para
62627. Info? 808 78 0202.
Tem a certeza de que pretende
barrar estye número contra
todos os nossos serviços? Escreva
OK para barrar todos os serviços.

Texto
Texto
Texto
Texto

Texto

Preço
do
operado
Preço do
roperador
Grátis
Grátis

Grátis

Registo – Utilizador já é subscritor

MO

BLINCK

Action

BLINCK

Pedido de
registo por por
MO na página
inicial

-

Notificação já
é subscritor

Já é subscritor do serviço
#KEYWORD#.
Receberá
o
próximo Ring tone durante a
semana. Cancelar? Envie SAIR
#KEYWORD# para o 62627 Info?
808 78 0202

Data
entrada

Ou

BLINCK

MT

Texto

Grátis
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MO

BLINCK

Enviar
confirmação

OK

Texto

Preço do
operador

Notificação de
barramento

O seu telemóvel está agora
barrado para todos os nossos
serviços.

Texto

Grátis

BLINCK

MT

Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 62627
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem a receber: € 2,00
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: € 4,00 por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Enviar STOP ou SAIR para o número 62627 ou telefonar para 808 780 202.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
ARTIQ Mobile BV
Morada:

PO BOX 79072
1070 NC
Amsterdam
HOLANDA

Contactos:

Info_pt@artiqmobile.com
Tel. Helpdesk: 808 78 0202
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇOS CALIVARY
A Calivary disponibiliza informações inovadoras e entretenimento para o seu telemóvel, tal
como toques, jogos Java e toques reais.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 62628
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Semanal
Periodicidade do envio de mensagens: 3 mensagens por semana
Preço de cada mensagem a receber: € 2,00
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: € 6,00 por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Enviar o texto SAIR WIQ5 para o número 62628.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
MEMCO B.V.
Morada:

PO box 79072, 1070 NC Amsterdão
HOLANDA

Contactos:

Assistência: 808 78 76 77, info.pt@calivary.com
http://calivary.com/PT/support/terms
http://calivary.com/PT/support/specific
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Descrição dos Serviços a Prestar
MACH
Com este serviço, os utilizadores do MSN Hotmail terão a possibilidade de receber e enviar
mensagens de email através das suas contas de MSN Hotmail via SMS nos seus telemóveis.
Poderão também responder a essas mensagens de email directamente para a caixa de correio
do emissor via SMS, bem como, executar outras tarefas comuns directamente a partir do seu
telephone. Abaixo estão descritos os passos necessários para configurar o serviço:
1º O utilizador regista os seus dados através do
http://home.mobile.live.com

formulário de

registo em

2º O utilizador tem a opção de subscrever o serviço de alerta do email do MSN através do
Windows Live ID onde os custos e o T&C estão claramente indicados na página de registo.
Caso o utilizador ainda não tenha o referido ID será necessário registar-se antes de avançar.
3º Após realizar o Log In, é solicitado ao utilizador que insira o seu número de telefone móvel
4º Um SMS com um código de 4 dígitos será enviado para o telemóvel para que seja validado.
Só será possível avançar para o passo seguinte do processo de registo se o código recebido
na resposta de confirmação for inserido no formulário de registo.
5º O número do telemóvel do utilizador ficará associado ao seu respectivo Windows Live ID.
6º O utilizador pode agora seleccionar receber alertas via SMS da conta de email do Hotmail.
7º É necessário que o utilizador aceite as Condições de Utilização do Hotmail, inclusivé a
informação relativa ao custo de 0,20 EUR/SMS antes de poder avançar para o passo
seguinte. As Condições de Utilização definem à partida uma quantidade máxima de 20 SMS
por semana.
8º A conta de Hotmail do utilizador é activada para que passe a receber alertas via SMS para o
número de telemóvel associado.
9º Antes do primeiro SMS com conteúdos a cobrar ser enviado, o utilizador recebe um SMS
com um aviso de que terá de responder OK ou START para subscrever o serviço incluindo a
taxa de 0,20 EUR /SMS. Se o utilizador enviar OK ou START ele está automaticamente
activado e autorizado a receber o serviço de SMS.
10º Por cada email (excepto Spam, etc) o utilizador recebe na sua conta de email do Hotmail
um alerta SMS quando o processo de activação estiver concluído.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 62920
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
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Periodicidade do envio de mensagens:
Por cada email recebido: 1 mensagem
Notificações: Máximo de 20 SMS por semana
Preço de cada mensagem a receber: € 0,20
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: Não aplicável
Forma de proceder à rescisão do contrato:
VIA SMS: Responda STOP ao código recebido.
ONLINE: Pode desactivar ou suspender o serviço online em Http://mobile.live.com
Correio electrónico: Envie um pedido por email para Microsoft@mach.com
Helpdesk: +351 808 107 000
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
MACH Connectivity
Morada:

Friedrich-Bergius-Ring 15, 97076 Würzburg
ALEMANHA

Contacto:

Microsoft@mach.com
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Descrição dos Serviços a Prestar
1. O cliente pode aceder ao sítio de Internet (por exemplo, www.flashkado.com) e seleccionar
o serviço que deseja adquirir usando PSMS;
2. A página abre um micro-pagamento detalhando o valor a ser cobrado e as condições;
3. A nova página de pagamento abre com os clientes pedindo instruções para enviar uma
Premium MO (PASS, por exemplo);
4. O cliente recebe um MT (confirmado) Magik: Este é o seu código XXXX (XX EUR / SMS). Por
favor, retorne ao sítio para inserir o seu código;
5. O cliente deve retornar ao sítio de Internet e digitar o seu código para aceder ao serviço.
Comerciantes estarão vendendo código digital consumidos fora móvel (por exemplo, site de
internet).
Exemplo de comerciantes que irão fornecer serviços:
 Sites de redes sociais;
 Serviços de astrologia;
 As compras digitais de Crédito (moeda virtual);
 Acesso à página web / membership;
 Jogos On-line
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a prestação do serviço: 68920
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 2,00

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
Index Multimedia
Morada:

36 rue Jacques Babinet
31100 Toulouse
França

Contactos:

hotline.mobile@indexmultimedia.com
Ph: +351 808 10 70 00
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO “MOBILE WEAR”
Serviço em que o utilizador descarrega vídeos. O utilizador envia “GO” para o número 68940 e
recebe um vídeo. Se desejar receber mais vídeos deverá enviar “GO” para o 68940. Paga
somente quando envia mensagem para receber os vídeos, sem subscrição.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68940
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 4,00 por semana

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
MOBILE WEAR
Nome:
Morada:

9 chemin de la margelle
Chêne bougerie-GE – 1224
Suiça

Contactos:

Telefone: +351 808 10 70 00
Email: helpdesk.pt@netsize.com

46

Descrição dos Serviços a Prestar

Ovi Store
Ovi Store é uma loja de aplicativos, envolvendo o comércio de personalização, jogos,
aplicativos de áudio e vídeos, tais como temas, wallpapers, aplicativos java, aplicativos
symbian, vídeos, áudios, widgets WRT, widgets cliente Java e aplicações Flash.
Mais informações em: https://store.ovi.com/
Termos do serviço Ovi : https://account.nokia.com/content/tos_PT_20081211_1_pt.html
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Números atribuídos para a prestação do serviço: 68910, 68920, 68928 e 68940
Serviço prestado de forma não continuada
Preço de cada mensagem a receber: O preço varia consoante a aplicação escolhida:





68910 – 1,00 € (IVA incluído);
68920 -2,00 € (IVA incluído);
68928 - 3,00 € (IVA incluído);
68940- 4,00 € (IVA incluído).

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nokia Corporation
Nome:
Morada:

Keilaniementie 4
02150 Espoo
Finlândia

Contactos:

Telefone: +351 808 780 780 (Segunda - Sexta das 9:00 às 19:00)
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Descrição dos Serviços a Prestar
Astore
Proporciona um ponto de acesso de venda da SamsungApps no dispositivo do cliente. A
Samsung obtém a aplicação através do upload feito pelo programador e tem o direito de
utilização e venda na loja. O utilizador selecciona o conteúdo em diferentes categorias e
compra para utilizar ou por utilização. A cobrança do valor pelo SMS é efectuada enquanto é
efectuado o download da aplicação para o dispositivo.

Condições Gerais de Prestação do Serviço
Números atribuídos para a prestação do serviço: 68910, 68920, 68928 e 68940
Serviço prestado de forma não continuada
Preço de cada mensagem a receber: O preço varia consoante a aplicação escolhida:





68910 – 1,00 € (IVA incluído);
68920 -2,00 € (IVA incluído);
68928 - 3,00 € (IVA incluído);
68940- 4,00 € (IVA incluído).

Identificação dos Fornecedores do Conteúdo
Samsung Electronics GmbH
Nome:
Morada:

Am Kronberger Hang, 6
Samsung Haus D-65824 Schwalbach/Ts.
Alemanha

Contactos:

Email: helpdesk.pt@netsize.com
Telefone: +351 808 107 000
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