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
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Prestador(es) de Serviço(s) de Suporte




NOS Comunicações, S.A.
MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A..
VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S.A
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Descrição dos Serviços a Prestar
VivaQuiz
É um concurso de perguntas interactivo por SMS, no qual os subscritores recebem no seu
telemóvel perguntas de diferentes campos do conhecimento. Os subscritores competem uns
contra os outros. O objectivo é obter a pontuação mais alta de forma a ganhar um prémio.
Os subscritores podem escolher o seu prémio na página web durante a inscrição para
participar no concurso. Há grande variedade de prémios: IPAD, férias, coupons de lojas, TV’s
LCD, smartphones, etc..
Forma de proceder à subscrição:
1. O utilizador insere MSISDN na página da campanha/serviço;
2. O utilizador recebe uma mensagem grátis com o código PIN de activação;
3. O utilizador insere o PIN no website;
4. O Utilizador fica subscrito no serviço VivaQuiz.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62947
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: 2,10 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,20 € semanais (IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Envio da palavra Sair para o número 62947.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

FotoChat SIA

Morada:

Bruniniekustreet 12-9
Riga
Lituânia LV-1001

Contacto:

707 304 077
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Descrição dos Serviços a Prestar
Serviço Trivicell
É um concurso de perguntas interactivo por SMS, no qual os subscritores recebem no seu
telemóvel perguntas de diferentes áreas do conhecimento. Os subscritores competem uns
contra os outros. O objectivo é obter a pontuação mais alta de forma a ganhar um prémio.
Os subscritores podem escolher o seu prémio na página Web durante a inscrição para
participar no concurso. Há grande variedade de prémios: IPAD, férias, cupons de lojas, TVs
LCD, Smartphones, etc.
Forma de proceder à subscrição:
1. O utilizador insere MSISDN na página da campanha/serviço;
2. O utilizador recebe uma mensagem grátis com o código PIN de activação;
3. O utilizador insere o PIN no website;
4. O Utilizador fica subscrito no serviço Trivicell.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62948
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: 2,10 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,20 € semanais (IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
A. Envio da palavra Sair para o número 62948;
B. Contacto através do número 707 304 077.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

CellOn, Ltd

Morada:

Nahalat Ytzhak 38
Tel-Aviv 67442
ISRAEL

Contacto:

707 304 077
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Descrição dos Serviços a Prestar

MYPengo / Game On
Com o MyPengo / Game On os utilizadores podem subscrever o serviço respondendo a um
conjunto de questões na página on line da campanha. Após conclusão do quiz e inserção do
número do número de telemóvel é enviado um SMS Gratuito com um código e as condições
gerais do serviço, este código terá de ser preenchido na página online da campanha, de forma
a confirmar e ativar a subscrição. Os subscritores receberão perguntas semanalmente, via
SMS, de diversos temas para aumentar a sua pontuação.


Serviço de subscrição
 Preço – 4.20€ por semana
 Forma de Ativação – O utilizador pode subscrever o GameOn na Internet através das
várias campanhas online, através de Web Opt-in
 Jogo: Todas as segundas-feiras o utilizador recebe uma mensagem de informações
sobre o serviço e a primeira pergunta (ambas as mensagens são de valor
acrescentado, 2.10€ por SMS). Se a resposta à primeira pergunta estiver correta irá
receber a segunda pergunta, isso vai continuar até que o utilizador chegue à quinta e
última questão desta semana. Por cada resposta correta receberão 5 pontos. Se o
utilizador não responder à pergunta, continuará a receber uma nova pergunta no
início de cada nova ronda (às segundas-feiras). As perguntas enviadas através de SMS
depois da primeira pergunta não têm qualquer custo para o utilizador, o SMS de
resposta não é de valor acrescentado.
 Seleção do Vencedor: Todas as semanas, o jogador com a maior pontuação receberá
uma mensagem gratuita com a informação de que é o vencedor da ronda e
qualificou-se para jogar no final do mês e habilitar-se a ganhar o prémio mensal.

Ronda Final: Todos os meses, são selecionados os vencedores de cada semana e enviada uma
mensagem com uma pergunta final. Esta é uma pergunta de resposta aberta. O jogador que
responda corretamente no menor espaço de tempo ganha o prémio mensal. Após a ronda
final dá-se início na segunda-feira seguinte às novas rondas pertencentes ao mês seguinte a
todos os jogadores/utilizadores subscritos.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62954
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: 2.10 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4.20 € por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato: Envio da palavra Sair para o número 62954.
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Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

2waytraffic Mobile Europe b.v.

Morada:

Middenweg 1, 1217 HS Hilversum
The Netherlands

Contactos:

pt@mypengomobile.com
707309555
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Descrição dos Serviços a Prestar

MYPengo / Game On
Com o MyPengo / Game On os utilizadores podem subscrever o serviço respondendo a um
conjunto de questões na página on line da campanha. Após conclusão do quiz e inserção do
número do número de telemóvel é enviado um SMS Gratuito com um código e as condições
gerais do serviço, este código terá de ser preenchido na página online da campanha, de forma
a confirmar e ativar a subscrição. Os subscritores receberão perguntas semanalmente, via
SMS, de diversos temas para aumentar a sua pontuação.


Serviço de subscrição
 Preço – 4.20€ por semana
 Forma de Ativação – O utilizador pode subscrever o GameOn na Internet através das
várias campanhas online, através de Web Opt-in
 Jogo: Todas as segundas-feiras o utilizador recebe uma mensagem de informações
sobre o serviço e a primeira pergunta (ambas as mensagens são de valor
acrescentado, 2.10€ por SMS). Se a resposta à primeira pergunta estiver correta irá
receber a segunda pergunta, isso vai continuar até que o utilizador chegue à quinta e
última questão desta semana. Por cada resposta correta receberão 5 pontos. Se o
utilizador não responder à pergunta, continuará a receber uma nova pergunta no
início de cada nova ronda (às segundas-feiras). As perguntas enviadas através de SMS
depois da primeira pergunta não têm qualquer custo para o utilizador, o SMS de
resposta não é de valor acrescentado.
 Seleção do Vencedor: Todas as semanas, o jogador com a maior pontuação receberá
uma mensagem gratuita com a informação de que é o vencedor da ronda e
qualificou-se para jogar no final do mês e habilitar-se a ganhar o prémio mensal.

Ronda Final: Todos os meses, são selecionados os vencedores de cada semana e enviada uma
mensagem com uma pergunta final. Esta é uma pergunta de resposta aberta. O jogador que
responda corretamente no menor espaço de tempo ganha o prémio mensal. Após a ronda
final dá-se início na segunda-feira seguinte às novas rondas pertencentes ao mês seguinte a
todos os jogadores/utilizadores subscritos.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62956
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: 2.10 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4.20 € por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato: Envio da palavra Sair para o número 62956.
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Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

2waytraffic Mobile Europe b.v.

Morada:

Middenweg 1, 1217 HS Hilversum
The Netherlands

Contactos:

pt@mypengomobile.com
707309555
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Descrição dos Serviços a Prestar
Serviço de subscrição de conteúdos (jogos, toques, imagens) activado a partir da Internet. A
pessoa introduz o nº de telemóvel num site onde seja feita publicidade ao serviço e no qual
consta a informação e condições de prestação do serviço, recebendo de seguida uma
mensagem gratuita com um código pin e referência ao custo de serviço e forma de desactivar
o mesmo. De seguida a pessoa tem de responder com o PIN enviado, ficando desta forma
incluída na lista de subscritores. O serviço é válido até a pessoa cancelar o mesmo através do
envio gratuito de uma mensagem para o nº curto indicado com a palavra sair ou contacto
telefónico para a linha gratuita de apoio ao utilizador.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62961
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Até final do passatempo (1 ano no máximo)
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: € 2,10 (com IVA)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: € 4,20 por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Envio da palavra Sair através do número 62961 (mensagem on net) ou telefone para o nº
verde de apoio ao cliente.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Next Profit

Morada:

United Kingdom

Contacto(s):

dmitri@nextprofit.co.uk
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Descrição dos Serviços a Prestar
Whixasms
1- Natureza do serviço: é um serviço de subscrição;
2- Forma de registo e mecânica do serviço: Os utilizadores podem subscrever o serviço
respondendo a um conjunto de questões na página online da campanha. Após a conclusão
do quiz e inserção do número de telemóvel é enviado um SMS gratuito com um código e
as condições gerais do serviço. Este código terá de ser preenchido na página online da
campanha, de forma a confirmar e a activar a subscrição. Os subscritores receberão
perguntas semanalmente, via SMS, de diversos temas para aumentar o seu conhecimento.
Além do jogo em si, os utilizadores habilitam-se a ganhar prémios;
3- Cancelamento do serviço: O utilizador envia um SMS MO standard com a palavra SAIR
para o 62970.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62970
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: 2,10 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,20 € semanais (IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
A. Envio da palavra SAIR para o número 62970;
B. Enviar um mail para helpdesk@pt.whixasms, com a identificação do MSISDN;
C. Será criado para o feito um número 308800771 como alternativa para
cancelamento do serviço.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

M-Valley B.V.

Morada:

Nieuwe markt 67 AB – 4706AK - Roosendaal
The Netherlands

Contacto:

I.W. van Os
308800771
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Descrição dos Serviços a Prestar
Do or Dare
1- Natureza do serviço: é um serviço de subscrição;
2- Forma de registo e mecânica do serviço: Os participantes têm a oportunidade de ganhar
vários prémios participando num quiz com diversas perguntas. Este quis testa o grau de
conhecimento dos participantes. Acertando nas questões colocadas o participante
acumula pontos. Os jogadores que conseguirem mais pontos jogarão uma ronda final.
Cada quis tem uma duração definida para cada prémio a atribuir. O prémio é atribuído ao
jogador que conseguir a melhor pontuação. Todos os meses é atribuído um novo prémio.
3- Cancelamento do serviço: O utilizador envia um SMS MO standard com a palavra SAIR
para o 62970.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62970
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: 2,10 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,20 € semanais (IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
D. Envio da palavra SAIR para o número 62970;
E. Enviar um mail para pt.support@do-or-dare.com, com a identificação do MSISDN;
F. Será criado para o feito um número 308800771 como alternativa para
cancelamento do serviço.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

WWME-CO Ltd

Morada:

372 ld Street, EC1V 9AU London
United Kingdom

Contacto:

Hamish Payet
308800771
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Descrição dos Serviços a Prestar
1 – Natureza do serviço: Serviço de subscrição;
2 – Forma de registo e mecânica do serviço: Os utilizadores podem subscrever o serviço
respondendo a um conjunto de questões na página on line da campanha. Após conclusão
do quiz e inserção do número do número de telemóvel é enviado um SMS Gratuito com
um código e as condições gerais do serviço, este código terá de ser preenchido na página
on line da campanha, de forma a confirmar e ativar a subscrição. Os subscritores
receberão perguntas semanalmente, via SMS, de diversos temas para aumentar o seu
conhecimento. Além do jogo em si, os utilizadores habilitam-se a ganhar prémios.
3 – Cancelamento do Serviço: O utilizador envia um SMS MO standard com a palavra SAIR
para um LA criada para o efeito

Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62971
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo (quando existente): 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 € semanais (IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
- Enviar SAIR para a LA criada para o feito;
- Enviar um email para clientes@go4mobility.com, com a identificação do MSISDN;
- Será criado para o efeito um número 707 309 677 como alternativa para
cancelamento do serviço.

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Mobilplus

Morada:

Postbus 20573, 1001 NN Amsterdam, The Netherlands
United Kingdom

Contacto:

support@mobilplus.me
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Descrição dos Serviços a Prestar
Este serviço é utilizado para votações e concursos/passatempos ou outros serviços que tal
como estes não consistam no envio de um conteúdo na resposta ao SMS. Nunca existem
custos associados para o utilizador na resposta.
Forma de funcionamento:
1- O utilizador envia uma mensagem de valor acrescentado;
2- O utilizador recebe um SMS sem qualquer custo com a resposta do serviço (optativo)
No envio de mensagens (MT’s) é utilizado para prestação de informação sem custo para o
utilizador pelas entidades identificadas. Nos serviços de envio de mensagens informativas sem custo para o utilizador (MT’s) - e que não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a
utilização de ID SENDER do originador (Ex. Banco BIG, Min. Educação, SOFINLOC, CM CASCAIS,
CM OEIRAS).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68630
Serviço prestado de forma não continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Preço total de cada mensagem enviada: € 0,35 (com IVA)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador paga apenas € 0,35 quando envia um SMS. Não tem contrato de permanência.
Identificação dos Fornecedores do Conteúdo
Nomes:







Ministério Educação
Imaginação Fértil - Agência Marketing da Milupa
Italco - Grupo Regojo
Sata Air Açores
Banco Finantia
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Descrição dos Serviços a Prestar
Este serviço é utilizado para votações e concursos/passatempos/micropagamentos/chat
(conteúdo não adulto) ou outro serviços que tal como estes não consistam no envio de um
conteúdo na resposta ao SMS.
Nunca existem custos associados para o utilizador na resposta.
Forma de funcionamento:
1- O utilizador envia uma mensagem de valor acrescentado;
2- O utilizador recebe um SMS sem qualquer custo com a resposta do serviço (optativo).
No envio de mensagens é utilizado para prestação de informação sem custo para o
utilizador pelas entidades identificadas. Nos serviços de envio de mensagens informativassem custo para o utilizador (MT’s)-e que não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a
utilização de ID SENDER do originador.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68631
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: 2.10€ (IVA incluído)

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Go4mobility

Morada:

Rua Fradesso da Silveira, nº 4, 3º B
1300-609 LISBOA

Contacto(s): clientes@go4mobility.com
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Descrição dos Serviços a Prestar
Este serviço é utilizado para votações e concursos/passatempos ou outros serviços que tal
como estes não consistam no envio de um conteúdo na resposta ao SMS. Nunca existem
custos associados para o utilizador na resposta.
Forma de funcionamento:
1- O utilizador envia uma mensagem de valor acrescentado;
2- O utilizador recebe um SMS sem qualquer custo com a resposta do serviço (optativo).
No envio de mensagens é utilizado para prestação de informação sem custo para o utilizador
pelas entidades identificadas. Nos serviços de envio de mensagens informativas - sem custo
para o utilizador (MT’s) - e que não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a utilização de
ID SENDER do originador (Ex. Banco BIG, Min. Educação, SOFINLOC, C.M. CASCAIS, C.M.
OEIRAS).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68632
Serviço prestado de forma não continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Preço total de cada mensagem enviada: € 0,738 (IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador paga apenas € 0,60 quando envia um SMS. Não tem contrato de permanência.

Identificação dos Fornecedores dos Conteúdos
Caixa Leasing e Factoring - Grupo Caixa Geral de Depósitos;
Nome:
Cervag;
Cofina Media;
Digital Minds - Agência de mar.

Todas as funcionalidades a implementar neste número são baseados no envio de um SMS pelo
utilizador, pago por este (micropagamento). Por cada SMS enviado pelo utilizador, o serviço poderá
enviar um ou mais SMSs de resposta, gratuitos para o utilizador. A resposta pode ser opcional, pode
ser dada no momento, ou pode divergir no tempo, consoante a funcionalidade em causa. O serviço
poderá ainda consistir apenas no envio de um SMS gratuito para o utilizador, promocional ou para
despoletar uma resposta para o número curto 68633 (resposta esta que será paga pelo utilizador).
Exemplo das funcionalidades a implementar (esta lista poderá ser não exaustiva):
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+ Informações de chegada/partida de voos
Fornece informações acerca de chegadas ou partidas de voo. Utilizador envia o número do voo via
SMS, o portal de gestão valida a entrada e pedidos de informação de voo e retorna a informação do
voo.
+) Informação do saldo de milhas do Passageiro Frequente
O passageiro envia o seu número de passageiro frequente e informações para autenticação (PIN),
através de SMS. O resultado da consulta é enviado de volta para o telemóvel do passageiro através de
SMS.
+) Notificação de evento de irregularidades com voos
Permite a notificação dos passageiros sobre os eventos de irregularidades com vôos (mudança de porta
de embarque, cancelamento de voo, atraso de voo, etc.) Uma notificação do evento é enviada para o
telemóvel do passageiro com a respetiva informação.
+) Notificação de Check-in
Permite a notificação de passageiros que o check-in para um voo reservado está aberta. Uma
mensagem de aviso é enviado para o telemóvel do passageiro com texto personalizado e um link para
o site móvel.
+) Mobile Boarding Pass
Após a conclusão bem sucedida do check –in na Internet ou via telemóvel, será fornecido aos
passageiros uma mensagem de texto SMS que inclui um link que aponta para uma página WAP com
um cartão de embarque para ser mostrado no telemóvel.

Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68633
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 0,80 (IVA)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador paga quando utiliza. Não tem contrato de permanência.

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Mobile Messaging Solutions (mms) GmbH

Morada:

Wiedner Hauptstrasse 135
1050 Vienna
Austria

Contactos:

Gerald Fischer
Division Director Commercial Solutions: gfischer@mms.ag
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Descrição dos Serviços a Prestar
Este serviço é utilizado para votações e concursos/passatempos ou outros serviços que tal
como estes não consistam no envio de um conteúdo na resposta ao SMS. Nunca existem
custos associados para o utilizador na resposta.
Forma de funcionamento:
1- O utilizador envia uma mensagem de valor acrescentado;
2- O utilizador recebe um SMS sem qualquer custo com a resposta do serviço (optativo).
No envio de mensagens é utilizado para prestação de informação sem custo para o utilizador
pelas entidades identificadas. Nos serviços de envio de mensagens informativas - sem custo
para o utilizador (MT’s) - e que não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a utilização de
ID SENDER do originador (Ex. Banco BIG, Min. Educação, SOFINLOC, CM CASCAIS, CM OEIRAS).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68634
Serviço prestado de forma não continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Preço total de cada mensagem enviada: € 1,00 (com IVA)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador paga apenas € 1,00 quando envia um SMS. Não tem contrato de permanência.

Identificação dos Fornecedores dos Conteúdos
Nome:

Italco - Grupo Regojo
Motorpress
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Descrição Detalhada do Serviço a Prestar
Este serviço é utilizado para votações e concursos/passatempos/micropagamentos ou outros
serviços que tal como estes não consistam no envio de um conteúdo na resposta ao SMS.
Nunca existem custos associados para o utilizador na resposta.
Forma de funcionamento:
1 – O utilizador envia uma mensagem de valor acrescentado;
2 – O utilizador recebe um SMS sem qualquer custo com a resposta do serviço (optativo).
No envio de mensagens é utilizado para prestação de informação sem custo para o utilizador.
Nos serviços de envio de mensagens informativas – sem custo para o utilizador (MT’s) – e que
não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a utilização de ID SENDER do originador.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68635
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: 6.15€ € (IVA incluído)

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Go4mobility

Morada:

Rua Fradesso da Silveira, nº. 4 – 3º B
1300-609 LISBOA

Contactos:

clientes@go4mobility.com
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Descrição dos Serviços a Prestar
Este serviço é utilizado para votações e concursos/passatempos ou outros serviços que tal
como estes não consistam no envio de um conteúdo na resposta ao SMS. Nunca existem
custos associados para o utilizador na resposta.
Forma de funcionamento:
1- O utilizador envia uma mensagem de valor acrescentado;
2- O utilizador recebe um SMS sem qualquer custo com a resposta do serviço (optativo).
No envio de mensagens é utilizado para prestação de informação sem custo para o utilizador
pelas entidades identificadas. Nos serviços de envio de mensagens informativas - sem custo
para o utilizador (MT’s) - e que não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a utilização de
ID SENDER do originado.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68636
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: 2,10€ (IVA incluído)

Identificação dos Fornecedores dos Conteúdos
Nome:

Go4mobility

Morada:

Rua Fradesso da Silveira, nº 4 – 3º B
1300-609 LISBOA

Contactos:

clientes@go4mobility.com
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Descrição dos Serviços a Prestar
Micropagamento de serviços e passatempos
Cada mensagem enviada para este número tem o custo de 3€. As mensagens enviadas deste
número para o utilizador são gratuitas para o utilizador. A resposta não é obrigatória.
Podem ser enviadas uma ou mais mensagens gratuitas para utilizadores para desencadear a
sua resposta.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68637
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: 3,00 € (com IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador paga quando utiliza. Não tem contrato de permanência.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Go4mobility

Morada:

R. Fradesso da Silveira, nº 4 – 3º B
1300-609 LISBOA

Contactos:

clientes@go4mobility.com
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Descrição dos Serviços a Prestar
Este serviço é utilizado para votações e concursos/passatempos ou outros serviços que tal
como estes não consistam no envio de um conteúdo na resposta ao SMS. Nunca existem
custos associados para o utilizador na resposta.
Forma de funcionamento:
1- O utilizador envia uma mensagem de valor acrescentado;
2- O utilizador recebe um SMS sem qualquer custo com a resposta do serviço (optativo).
No envio de mensagens é utilizado para prestação de informação sem custo para o utilizador
pelas entidades identificadas. Nos serviços de envio de mensagens informativas - sem custo
para o utilizador (MT’s) - e que não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a utilização de
ID SENDER do originador (Ex. Banco BIG, Min. Educação, SOFINLOC, CM CASCAIS, CM OEIRAS).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68638
Serviço prestado de forma não continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Preço total de cada mensagem enviada: € 4,00 (com IVA)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador paga apenas € 4,00 quando envia um SMS. Não tem contrato de permanência.

Identificação dos Fornecedores do Conteúdo
Nome:

Superdente - Clínicas Dentárias
Motorpress
Manheim - Leilões automóveis
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Descrição dos Serviços a Prestar
Este número curto é utilizado para activação (Opt-in) de serviços que impliquem a entrega de
conteúdos de valor acrescentado de forma não recorrente (MT Premium).
Forma de funcionamento:
1234-

O utilizador pretende activar o serviço (68639);
O utilizador recebe informação com condições e custo do serviço (MT 68639);
O utilizador responde (reply) para confirmar (MO68639);
O utilizador recebe informação com conteúdo (MT 68639).

Nos serviços de envio de mensagens informativas - sem custo para o utilizador (MT’s) - e que
não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a utilização de ID SENDER do originador (Ex.
Banco BIG, Min. Educação, SOFINLOC, CM CASCAIS, CM OEIRAS).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68639
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: Preço de um SMS normal (tarifário do operador)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador paga apenas quando utiliza. Não tem contrato de permanência.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Vários serviços relacionados (Loja do Cidadão, Motorpress, entidades
bancárias, agências noticiosas)
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Descrição dos Serviços a Prestar
Este serviço é utilizado para votações e concursos/passatempos/micropagamentos ou outros
serviços que tal como estes não consistam no envio de um conteúdo na resposta ao SMS.
Forma de funcionamento:
1 - O utilizador insere o número de telemóvel e clica em continuar (nesta página existe
um resumo dos termos e condições da compra e um link para a página com os
termos e condições completos);
2 - O utilizador recebe uma mensagem gratuita com o PIN de ativação;
3 – Utilizador insere o PIN na página e confirma a compra;
4 – O utilizador recebe MT’s que despoletam a cobrança.

Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68911
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: 2.00 € (com IVA incluído)

Período contratual mínimo (quando existente) – n/a
Periodicidade do envio de mensagens – n/a
Preço de cada mensagem a receber – n/a
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador – n/a
Forma de proceder à rescisão do contrato – n/a

Identificação dos Fornecedores do Conteúdo
Nome:
Go4Mobility
Morada:
R. Fradesso da Silveira, nº 4- 3º B
1300-609 LISBOA
Contacto(s): clientes@mobibox.pt
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Descrição dos Serviços a Prestar
Este serviço é utilizado para votações e concursos/passatempos/micropagamentos ou outros
serviços que tal como estes não consistam no envio de um conteúdo na resposta ao SMS.
Nunca existem custos associados para o utilizador na resposta.
Forma de funcionamento:
1
2

- O utilizador envia uma mensagem de valor acrescentado;
- O utilizador recebe um SMS sem qualquer custo com a resposta do serviço
(optativo).

No envio de mensagens é utilizado para prestação de informação sem custo para o utilizador.
Nos serviços de envio de mensagens informativas - sem custo para o utilizador (MT’s) - e que
não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a utilização de ID SENDER do originador.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68978
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: 2.46 € (IVA incluído)

Período contratual mínimo (quando existente)

Identificação dos Fornecedores do Conteúdo
Nome:
Go4mobility
Morada:
R. Fradesso da Silveira, nº 4-3º B
1300-609 LISBOA
Contacto(s): clientes@go4mobility.com
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Descrição dos Serviços a Prestar
Este serviço é utilizado para votações e concursos/passatempos/micropagamentos ou outros
serviços que tal como estes não consistam no envio de um conteúdo na resposta ao SMS.
Nunca existem custos associados para o utilizador na resposta.
Forma de funcionamento:
1
2

- O utilizador envia uma mensagem de valor acrescentado;
- O utilizador recebe um SMS sem qualquer custo com a resposta do serviço
(optativo).

No envio de mensagens é utilizado para prestação de informação sem custo para o utilizador.
Nos serviços de envio de mensagens informativas - sem custo para o utilizador (MT’s) - e que
não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a utilização de ID SENDER do originador.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68979
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: 2,46 € (IVA incluído)

Período contratual mínimo (quando existente)

Identificação dos Fornecedores do Conteúdo
Nome:
Go4mobility
Morada:
R. Fradesso da Silveira, nº 4, 3º B
1300-609 LISBOA
Contacto(s): clientes@go4mobility.com
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