EEN NIEUWE WEBSITE IS ONLINE: TELETONIO!
STOP NU ONGEWENSTE BETAALDE SMS MET TELETONIO
Deze nieuwe website is online sinds 1 mei 2010 !
Het doel van deze website is het verminderen van het aantal SMS-klachten. Iedereen kan
een SMS-klacht bij ons indienen en wij proberen ervoor te zorgen dat u geen ongewenste
SMS meer ontvangt. Sinds de testperiode - vanaf 1 april 2010 - hebben wij al tientallen
klanten mogen helpen, met 100% afmelding! De website is live sinds 1 mei 2010.
Ongewenste betaalde SMS kan oplopen tot 6 euro per week! De kosten voor de
afmelding zijn bij ons 5 euro. Deze kosten dekken de werkzaamheden die Teletonio moet
uitvoeren. De werkzaamheden zijn onder andere het uitzoeken waar de ongewenste
betaalde SMS vandaan komt indien de klant dat niet weet, het contacteren van de
operators en SMS-aanbieders en het afronding van het probleem met de klant.
Wij sturen altijd een bevestiging van afmelding, dit doen wij telefonisch, per e-mail of
schriftelijk. De afmelding zal doorgaands binnen 1 dag - uitgezonderd in het weekend gebeuren. Teletonio werkt dus snel!
Teletonio stopt enkel de ongewenste SMS van de shortcode waar deze vandaan komt.
Klanten kunnen dus altijd gebruik blijven maken van andere SMS-diensten, maar het is
ook mogelijk dat klanten zich weer direct aan kunnen melden. SMS-aanbieders behouden
dan klanten die wel andere diensten willen ontvangen, maar de klant raakt gegarandeerd
van de SMS af.
Teletonio gaat door tot de ongewenste betaalde SMS gestopt is!
Iedereen kan en mag ons logo op hun website plaatsen!
Plaats ons logo op uw website, ga naar de volgende url voor de codes:
http://www.teletonio.nl/?page=over

PERS
Pers kan enkel contact opnemen via fax: 0031 (0) 847 272 661
Wij verzoeken u alle vragen te faxen waarna contact met u wordt opgenomen.
Houdt u er rekening mee dat de vragen duidelijk en uitgebreid geformuleerd zijn.
Vermeld het volgende: 1. Zijn de vragen voor een onderzoek, 2. In welk blad is de
publicatie en 3. Uw contactgegevens waaronder uw faxnummer.
Teletonio.nl is onderdeel van Teletonio.

