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 - 05/2009 - SVA
Denominação social
TOTAL TIM – Serviços de Comunicações Móveis e Afins, Unipessoal, Lda.
Morada da Sede
Avenida Infante Santo 2G/H, 3º Piso
1350 – 178 LISBOA
Nº de Pessoa Colectiva
507 244 435
Telefone
212 487 800

Conservatória do Registo
Comercial
LISBOA
E-Mail

Fax

Número da Matrícula
507 244 435
Sítio de Internet

Contact.pt@timwe.com

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
B20/B2B
Fornecimento de vários conteúdos de entretenimento descarregáveis em dispositivos móveis,
tais como toques (reais, polifónicos e outros), jogos, gráficos, wallpapers, screensavers, notícias
e outros dados de informação, através dos seus serviços on-line (World Wide Web) e SMS
(Short Messaging Service) e MMS (Multimédia Messaging Service), para os dispositivos móveis
compatíveis. Este serviço poderá ainda incluir o acesso a produtos e serviços de terceiros
independentes. Após efectuar o registo efectivo e o respectivo pagamento, será permitido ao
utilizador do serviço descarregar certos produtos para telefones móveis compatíveis e outros
dispositivos compatíveis utilizando o serviço.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62900
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Não existe
Periodicidade do envio de mensagens: Diária
Preço de cada mensagem a receber: € 0, 308 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: € 0,308/dia
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador envia um SMS com a palavra Sair e cancela automaticamente o serviço.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
TOTAL TIM – Serviços de Comunicações Móveis e Afins, Unipessoal, Lda.
Morada:

Avenida Infante Santo 2G/H, 3º Piso
1350 – 178 LISBOA

Contacto:

Diogo Mello
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Descrição do Serviço a Prestar
Passatempos e serviços de SMS dedicados a clientes da TMN
Fornecimento a clientes da operadora TMN de vários conteúdos de entretenimento
descarregáveis em dispositivos móveis, tais como toques (reais, polifónicos e outros), jogos,
gráficos, wallpapers, screensavers, notícias e outros dados de informação, através de serviços
on-line (World Wide Web) e SMS (Short Messaging Service) para os dispositivos móveis
compatíveis. Este serviço poderá ainda incluir o acesso a produtos e serviços de terceiros
independentes.
Através deste indicativo de acesso também poderão ser desenvolvidas campanhas de
marketing e acções promocionais com participação via SMS, incluindo passatempos e outras
dinâmicas, totalmente geridos pela TOTAL TIM e disponibilizados a clientes da operadora TMN.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62901
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Não existe
Periodicidade do envio de mensagens: 1 mensagem por semana.
Preço de cada mensagem a receber: €1,23 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: €1,23 (IVA incluído)/por semana.
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador envia um SMS grátis com a palavra SAIR e cancela automaticamente o serviço.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
TOTAL TIM – Serviços de Telecomunicações Móveis e Afins, Unipessoal, Lda.
Morada:

Avenida Infante Santo 2G/H, 3º Piso
1350 – 178 LISBOA

Contacto(s): Pedro Reis (pedro.reis@timwe.com)
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Descrição do Serviço a Prestar
B2C subscrição € 1
Fornecimento de vários conteúdos de entretenimento descarregáveis em dispositivos móveis,
tais como toques (reais, polifónicos e outros), jogos, gráficos, wallpapers, screensavers,
notícias e outros dados de informação, através dos seus serviços on-line (World Wide Web) e
SMS (Short Messaging Service) e MMS (Multimédia Messaging Service), para os dispositivos
móveis compatíveis. Este serviço poderá ainda incluir o acesso a produtos e serviços de
terceiros independentes. Após efectuar o registo efectivo e o respectivo pagamento, será
permitido ao utilizador descarregar certos produtos para telefones móveis compatíveis e
outros dispositivos compatíveis utilizando o serviço.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62933
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Não existe.
Periodicidade do envio de mensagens: 4 mensagens por semana
Preço de cada mensagem a receber: € 1,05 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: € 4,20/semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador envia um SMS com a palavra Sair e cancela automaticamente o serviço.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
TOTAL TIM – Serviços de Comunicações Móveis e Afins, Unipessoal, Lda.
Morada:

Avenida Infante Santo 2G/H, 3º Piso
1350 – 178 LISBOA

Contacto:

Catarina Pádua
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Descrição do Serviço a Prestar
B2C Conteúdos
Fornecimento de vários conteúdos de entretenimento descarregáveis em dispositivos móveis,
tais como toques (reais, polifónicos e outros), jogos, gráficos, wallpapers, screensavers,
notícias e outros dados de informação, através dos seus serviços on-line (World Wide Web) e
SMS (Short Messaging Service) e MMS (Multimédia Messaging Service), para os dispositivos
móveis compatíveis. Este serviço poderá ainda incluir o acesso a produtos e serviços de
terceiros independentes. Após efectuar o registo efectivo e o respectivo pagamento, será
permitido ao utilizador descarregar certos produtos para telefones móveis compatíveis e
outros dispositivos compatíveis utilizando o serviço.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62966
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Não existe.
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/semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador envia um SMS com a palavra Sair e cancela automaticamente o serviço.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
TOTAL TIM – Serviços de Comunicações Móveis e Afins, Unipessoal, Lda.
Morada:

Avenida Infante Santo 2G/H, 3º Piso
1350 – 178 LISBOA

Contacto:

Catarina Pádua
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Descrição do Serviço a Prestar
PASSATEMPOS E SERVIÇOS DE SMS/MMS
Fornecimento de vários conteúdos de entretenimento descarregáveis em dispositivos
móveis, tais como toques (reais, polifónicos e outros), jogos, gráficos, wallpapers,
screensavers, notícias e outros dados de informação, através de serviços on-line (World Wide
Web) e SMS (Short Messaging Service) e MMS (Multimédia Messaging Service), para os
dispositivos móveis compatíveis. Este serviço poderá incluir o acesso a produtos e serviços
de terceiros independentes. No caso da prestação de conteúdos de entretenimento, após
efectuar o registo efectivo e o respectivo pagamento, será permitido ao utilizador do serviço
descarregar certos produtos para telefones móveis compatíveis e outros dispositivos
compatíveis utilizando o serviço. Este serviço permite a recepção de SMS enviadas e pagas
pelo consumidor com custo de € 0,30 e, bem assim, MMS enviadas ou recebidas, pagas pelo
consumidor pelo preço do seu tarifário.
Através deste indicativo de acesso também poderão se desenvolvidas campanhas de
marketing e acções promocionais com participação via SMS e/ou MMS, incluindo
passatempos e outras dinâmicas promocionais.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68919
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 0,30 (IVA incluído) por SMS
O MMS enviados ou recebidos pelo consumidor têm o custo do tarifário aplicável pelo
prestador do serviço de suporte do consumidor.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
TOTAL TIM – Serviços de Comunicações Móveis e Afins, Unipessoal, Lda.
Morada:

Avenida Infante Santo 2G/H, 3º Piso
1350 – 178 LISBOA

Contacto:

José Toscano
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Descrição do Serviço a Prestar
B2C One Shot — € 1
Fornecimento de vários conteúdos de entretenimento descarregáveis em dispositivos móveis,
tais como toques (reais, polifónicos e outros), jogos, gráficos, wallpapers, screensavers,
notícias e outros dados de informação, através dos seus serviços on-line (World Wide Web) e
SMS (Short Messaging Service) e MMS (Multimédia Messaging Service), para os dispositivos
móveis compatíveis. Este serviço poderá ainda incluir o acesso a produtos e serviços de
terceiros independentes. Após efectuar o registo efectivo e o respectivo pagamento, será
permitido ao utilizador descarregar certos produtos para telefones móveis compatíveis e
outros dispositivos compatíveis utilizando o serviço.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68988
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 1,23 (IVA incluído)
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
TOTAL TIM – Serviços de Comunicações Móveis e Afins, Unipessoal, Lda.
Morada:

Avenida Infante Santo 2G/H, 3º Piso
1350 – 178 LISBOA

Contacto:

Catarina Pádua
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Descrição do Serviço a Prestar
B2C One Shot — € 2
Fornecimento de vários conteúdos de entretenimento descarregáveis em dispositivos móveis,
tais como toques (reais, polifónicos e outros), jogos, gráficos, wallpapers, screensavers,
notícias e outros dados de informação, através dos seus serviços on-line (World Wide Web) e
SMS (Short Messaging Service) e MMS (Multimédia Messaging Service), para os dispositivos
móveis compatíveis. Este serviço poderá ainda incluir o acesso a produtos e serviços de
terceiros independentes. Após efectuar o registo efectivo e o respectivo pagamento, será
permitido ao utilizador descarregar certos produtos para telefones móveis compatíveis e
outros dispositivos compatíveis utilizando o serviço.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68966
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 2,10 (IVA incluído)
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
TOTAL TIM – Serviços de Comunicações Móveis e Afins, Unipessoal, Lda.
Morada:

Avenida Infante Santo 2G/H, 3º Piso
1350 – 178 LISBOA

Contacto:

Catarina Pádua
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Descrição do Serviço a Prestar
626/620 — One shot
Fornecimento de vários conteúdos de entretenimento descarregáveis em dispositivos móveis,
tais como toques (reais, polifónicos e outros), jogos, gráficos, wallpapers, screensavers,
notícias e outros dados de informação, através dos seus serviços on-line (World Wide Web) e
SMS (Short Messaging Service) e MMS (Multimédia Messaging Service), para os dispositivos
móveis compatíveis. Este serviço poderá ainda incluir o acesso a produtos e serviços de
terceiros independentes. Após efectuar o registo efectivo e o respectivo pagamento, será
permitido ao utilizador descarregar certos produtos para telefones móveis compatíveis e
outros dispositivos compatíveis utilizando o serviço.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68977
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 0,738 (IVA incluído)
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
TOTAL TIM – Serviços de Comunicações Móveis e Afins, Unipessoal, Lda.
Morada:

Avenida Infante Santo 2G/H, 3º Piso
1350 – 178 LISBOA

Contacto:

Diogo Mello
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Descrição do Serviço a Prestar
Passatempos e serviços de SMS dedicados a clientes da TMN
Fornecimento a clientes da operadora TMN de vários conteúdos de entretenimento
descarregáveis em dispositivos móveis, tais como toques (reais, polifónicos e outros), jogos,
gráficos, wallpapers, screensavers, notícias e outros dados de informação através de serviços
on-line (World Wide Web) e SMS (Short Messaging Service) para os dispositivos móveis
compatíveis. Este serviço poderá incluir o acesso a produtos e serviços de terceiros
independentes. No caso da prestação de conteúdos de entretenimento, após efectuar o
registo efectivo e o respectivo pagamento, será permitido ao utilizador descarregar certos
produtos para telefones móveis compatíveis e outros dispositivos compatíveis utilizando o
serviço. Este serviço permite a recepção de SMS enviadas e pagas pelo consumidor com custo
de 1,23 €.
Através deste indicativo de acesso também poderão ser desenvolvidas campanhas de
marketing e acções promocionais com participação via SMS, incluindo passatempos e outras
dinâmicas, totalmente geridos pela TOTAL TIM e disponibilizados a clientes da operadora
TMN.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68996
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: SMS enviados pelo consumidor € 1,23 (IVA incluído)
SMS recepcionados pelo consumidor são gratuitos.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
TOTAL TIM – Serviços de Comunicações Móveis e Afins, Unipessoal, Lda.
Morada:

Avenida Infante Santo 2G/H, 3º Piso
1350 – 178 LISBOA

Contacto:

Pedro Reis (Pedro.reis@timwe.com)
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Descrição do Serviço a Prestar
B2C Erótico
Fornecimento de vários conteúdos de entretenimento descarregáveis em dispositivos móveis,
tais como toques (reais, polifónicos e outros), jogos, gráficos, wallpapers, screensavers,
notícias e outros dados de informação, através dos seus serviços on-line (World Wide Web) e
SMS (Short Messaging Service) e MMS (Multimédia Messaging Service), para os dispositivos
móveis compatíveis. Este serviço poderá ainda incluir o acesso a produtos e serviços de
terceiros independentes. Após efectuar o registo efectivo e o respectivo pagamento, será
permitido ao utilizador descarregar certos produtos para telefones móveis compatíveis e
outros dispositivos compatíveis utilizando o serviço.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 69929
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Não existe
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/semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador envia um SMS com a palavra Sair e cancela automaticamente o serviço.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
TOTAL TIM – Serviços de Comunicações Móveis e Afins, Unipessoal, Lda.
Morada:

Avenida Infante Santo 2G/H, 3º Piso
1350 – 178 LISBOA

Contacto:

Catarina Pádua
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Descrição do Serviço a Prestar
SERVIÇO DE CHAT (CONTEÚDO ERÓTICO)
Fornecimento de vários conteúdos de entretenimento descarregáveis em dispositivos móveis,
tais como toques (reais, polifónicos e outros), jogos, gráficos, wallpapers, screensavers,
notícias e outros dados de informação, através dos seus serviços on-line (World Wide Web) e
SMS (Short Messaging Service) e MMS (Multimédia Messaging Service), para os dispositivos
móveis compatíveis. Este serviço poderá ainda incluir o acesso a produtos e serviços de
terceiros independentes. Após efectuar o registo efectivo e o respectivo pagamento, será
permitido ao utilizador descarregar certos produtos para telefones móveis compatíveis e
outros dispositivos compatíveis utilizando o serviço.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 69939
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 2,00 (IVA incluído) por SMS enviado pelo utilizador
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
TOTAL TIM – Serviços de Comunicações Móveis e Afins, Unipessoal, Lda.
Morada:

Avenida Infante Santo 2G/H, 3º Piso
1350 – 178 LISBOA

Contacto:

Catarina Pádua
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