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Denominação social
CRONOBITS, Unipessoal, Lda.
Morada da Sede
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510 337 139
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Número da
Matrícula
510 337 139
Sítio de Internet

Prestadores de Serviços de Suporte
− MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.;
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Descrição Detalhada do Serviço a Prestar

SMS Survivor
A prestação do serviço consistirá, por cada edição, num questionário de perguntas de cultura
geral, que é realizado com recurso a uma dinâmica de perguntas eliminatórias (adiante
“passatempo”). Cada edição do passatempo terá uma duração máxima de até 8 semanas. No
momento desta declaração o serviço é prestado apenas em parceria com a MEO, sendo estes
os prestadores de serviço de suporte.
A inscrição do passatempo é feita mediante o envio de uma mensagem de texto, sem qualquer
custo. Após a inscrição o cliente recebe, no telefone móvel, uma mensagem de texto, sem
qualquer custo, a fim de confirmar a sua inscrição.
Confirmada a inscrição o cliente receberá através de mensagem de texto, sem qualquer custo,
com uma periocidade variável dependendo da etapa, as perguntas que compõem o
passatempo. As respostas às referidas perguntas são enviadas pelo cliente através de
mensagem de texto, com um custo de 0.60€ (IVA INCLUÍDO). A primeira resposta será
considerada, podendo o cliente enviar nova mensagem caso entenda alterar a anteriormente
prestada – apenas será válida a última resposta dada na janela temporal definida. No caso das
perguntas eliminatórias, o não envio de uma resposta ou o envio de uma resposta errada
implica a não receção das perguntas restantes até ao final da edição em causa do passatempo.
Sem prejuízo do cliente poder, a qualquer momento, deixar de responder às perguntas e,
assim, facilmente cessar a sua participação no passatempo, o cliente poderá ainda solicitar o
termo da sua participação no passatempo, através de mensagem texto a enviar, sem qualquer
custo, com o texto “sair”.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Números atribuídos para a prestação do serviço: 68960 e 68961
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: 0.488€/MO MT’S Grátis (valores sem IVA)
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