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 - 02/2012 - SVA
Denominação social
ORDANDUU GmBH

Morada da Sede
Oberliederbacher Weg 25
65843 Sulzbach/Ts
Alemanha
Nº de Pessoa Colectiva

Conservatória do Registo
Comercial

Número da
Matrícula

DE278387255

Local Court Frankfurt am
Main

HRB 91582

Telefone

Fax

E-Mail

Sítio de Internet

+ 49 6196 8022-0

+ 49 6196 8022-100

info@ordanduuquiz.com

http://www.ordanduuquiz.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 do Serviço a Prestar
Toppremios
Toppremios.com.pt é um jogo de perícia online. O utilizador chega à página de registo através
de publicidade online. Para proceder ao registo no quiz, o utilizador introduz o seu número de
telemóvel num formulário. O utilizador recebe um SMS gratuito com o seu código PIN. Quando
introduz esse código PIN no website, confirma a participação e completa o processo de registo.
Posteriormente, é lhe enviado um novo SMS, incluindo uma password gerada aleatoriamente
para fazer novo login para o quis semanal. Depois do registo o utilizador dispõe de 7 dias para
responder a 10 questões. Existem 9 questões no quis que mudam a cada período de jogo. A
décima e questão final são matemáticas. A questão é gerada aleatoriamente e consiste nos
números entre 12-19 e 21-29 e os quatro sinais básicos em operações matemáticas. A décima
pergunta é gerada aleatoriamente para possibilitar múltiplos registos. Todas as perguntas e
respostas estão sujeitas a um registo cronometrado. O utilizador que for mais rápido nas
respostas, calculado ao milésimo de segundo, respondendo ao maior número de questões
acertadamente, ganha o prémio. O utilizador recebe o prémio no final do tempo definido para
cada período de jogo.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62958
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: 2,10 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,20 € (IVA incluído) por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
 Enviar a palavra “SAIR” para o n.º 62958;
 Enviar um e-mail para info@toppremios.com.pt, com a identificação do MSISDN;
 Linha de apoio ao cliente: 707 784 142
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
ORDANDUU GmBH
Nome:

Morada:

Oberliederbacher Weg 25, 65843 Sulzbach/Ts.
Alemanha

Contacto:

Maurice.henk@ordanduu.com
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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
"ORDANDUU_GmBH2_2012SVA.pdf"
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