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Descrição dos Serviços a Prestar
Com este serviço, os utilizadores do MSN Hotmail em movimento terão a opção de
receber emails enviados para as suas contas do MSN Hotmail através de SMS nos eus
telemóveis. Estes também serão capazes de responder a estas mensagens de correio
electrónico directamente à caixa de entrada do remetente através de SMS, bem como
executar outras tarefas comuns diretamente de seu telefone.
Passo 1
Manual
de
registrar
seus
http://home.mobile.live.com

dados

no

formulário

de

inscrição

em:

Passo 2
Ele tem uma opção para assinar o MSN serviço de alerta por e-mail entrando com uma
Live ID do Windows no caso de despesas e da T & C são claramente indicado na página
de registo. O utilizador que não tem a identificação terá de se inscrever para uma
primeira vez.
Passo 3
Após o login, o utilizador é convidado a registar o seu telemóvel, digitando o seu número
de telefone.
Passo 4
Um SMS com um código de 4 dígitos original será enviado ao usuário móvel para fins de
autenticação. Ele só será capaz de proceder à próxima etapa do formulário de inscrição,
se tiver introduzido o código de confirmação no formulário de inscrição.
Passo 5
O número de telefone do utilizador é registrado para o seu Windows Live ID.
Passo 6
O utilizador pode selecionar se pretende agora receber alertas SMS para sua conta de
correio eletrónico Hotmail.
Passo 7
O utilizador tem de concordar com os “Termos de Uso” do Hotmail, incluindo informações
sobre os preços antes de prosseguir para a próxima etapa.
Passo 8
O utilizador é activado para sua conta do Hotmail para receber alertas via SMS para o
número de telefone registado.
Passo 9
Para cada e-mail o utilizador recebe na sua conta do Hotmail um alerta por SMS
informando da conclusão do processo de activação.
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Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62920
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagem: Máximo de 100 SMS/mês em cada caixa de e-mail
Preço de mensagem a receber: € 0,19
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: Preço a pagar apenas por evento.
Forma de proceder à rescisão do contrato:
VIA SMS: responder “STOP” para NÚMERO
INTERNET: desactivar ou parar para www.mobile.live.com
Email: Solicitação de envio de e-mail para Microsoft@mach.com
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
Microsoft Corp
Morada:

One Microsoft Way, Redmond WA, 98052,
USA

Contacto:

Christian Loredo
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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 "mach_connectivity.pdf"
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