SERVIÇOS DE VALOR ACRESCENTADO BASEADOS NO ENVIO DE MENSAGEM
- Decreto-Lei n.º 177/99, de 21 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
nº 8/2013, de 18 de janeiro.
REGISTO Nº ICP-ANACOM - 01/2014 - SVA
Denominação social
BINBIT PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.
Morada da Sede
Av. Reinaldo dos Santos, nº 1 Bloco 3, 5º A
2675-673 ODIVELAS
Nº de Pessoa Colectiva
513 087 265
Telefone

Registo Comercial
Porto

Fax

E-Mail

Número da
Matrícula
513 087 265
Sítio de Internet

21 134 54 45
Prestadores de Serviços 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 Detalhada do Serviço a Prestar

WORDBOX
A prestação do serviço consistirá, por cada edição, um envio de uma mensagem a todos os
participantes ativos em que é lançado um desafio de criar palavras com as letras disponíveis
nessa mensagem, (tipo Scrabble). Cada edição tema duração de 8 semanas e será prestada em
parceria com a operadora 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 (MT gratuita), a
fim de confirmar a sua inscrição.
Confirmada a inscrição o cliente receberá através de mensagem de texto, sem qualquer custo,
com uma periodicidade variável. Cada letra tem um número de pontos associado e sempre que
o conjunto de letras forme uma palavra existente, será atribuído o total de pontos. O utilizador
que mais pontos acumular durante um período específico ser-lhe-á atribuído um prémio. Para
cada mensagem enviada o cliente terá um custo 1.23€ (IVA incluído).
Todos os dias, até ao momento em que o passatempo termine ou o cliente cancele a sua
participação, o cliente receberá uma MT gratuita com um conjunto de letras diferentes para
que continue a acumular mais pontos com o objetivo de ganhar prémios que serão sempre
comunicados na página.
Serão disponibilizados dois números curtos, um pago e outro gratuito. O 68986 será gratuito e
ficará disponível para todas as funções básicas e essenciais do serviço, tais como, pedido de
ajuda, cancelamento da participação e inscrição do passatempo. O 68987 será pago (1.23€ com
IVA INCLUÍDO) e destina-se somente ao envio das palavras de jogo.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Números atribuídos para a prestação do serviço: 68986 e 68987
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: 1€ + IVA (23%)

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

BINBIT PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.

Morada:

Edifício Luxor, Av. da República, nº 101, 7º C

Contacto:

21 134 54 45
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