SERVIÇOS DE VALOR ACRESCENTADO BASEADOS NO ENVIO DE MENSAGEM

- Decreto-Lei n.º 177/99, de 21 de maio, alterado e republicado pelo
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Denominação social
SAP ESPAÑA - Sistemas, Aplicaciones y Productos en la Informática, S.A.
Morada da Sede
Calle Torrelaguna, nº 77
E – 28043 Madrid
ESPANHA
Nº de Pessoa Colectiva

A-58379629
Telefone

Fax

+34 914567200

+34 914567201

Conservatória do Registo
Comercial
Registro Mercantil de
Madrid

Tomo 8.635, Livro 7.879,
Secção 2ª, 173/100.940

E-Mail

Sítio de Internet

catarina.moreno.pina@sap.com

Número da Matrícula

www.sap.com/spain/index.epx

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
SERVIÇO MBIZ
Serviço para download de jogos em telemóveis Samsumg. Os jogos são pré-instalados no
telemóvel e têm uma validade determinada. Se o utilizador quiser utilizar o jogo por mais
tempo pode adquiri-lo desde o seu telemóvel seguindo as instruções no ecrã. O utilizador não
necessita de enviar nenhuma mensagem. O jogo efetua a notificação ao servidor. O preço da
mensagem são 2€. Uma vez finalizada a compra o utilizador receberá no seu telemóvel um
código para reactivar o jogo. Ao preço de 2€ deve ser adicionado o preço de compra para o
jogo em particular. Neste serviço em concreto, o utilizador não receberá, previamente à
disponibilidade do serviço uma mensagem gratuita com a informação da empresa prestadora
do serviço, nem nenhum convite a confirmar a ordem do serviço. Esta informação e o pedido
de confirmação da encomenda serão feitos através do écran, no âmbito do processo de
compra. A compra só é realizada quando o utilizador a confirmar.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62950
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: 4,92 € (IVA incluído)
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Mbiz Global Ltd

Morada:

PO Box 1381
Kingston Upon Thames
KT1 9HY Londres
Reino Unido

Contactos:

support@mbizglobal.co.uk

www.mbiz-support.co.uk
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