Toyohashi Hotmail
O município de Toyohashi, utiliza as funções de e-mail(correio eletrônico) de
telefones celulares e computadores, para divulgar informações relacionadas à segurança e proteção, sem necessidade de contatar com o município; dispondo do sistema
de serviços 「Toyohashi Hotmail」, de transmissão automática aos interessados. Os
e-mail enviados são principalmente de informações sobre prevenção de desastres, do
município de Toyohashi.

Informações sobre
prevenção de desastres

報

Informações sobre danos causados por terremotos,
ventos e inundações.
など

Observações quanto ao cadastramento:
Geralmente, dentro de 1 minuto após o envio do mail vazio para o cadastramento, é enviado automaticamente a Solicitação do Registro, caso a resposta automática demore algumas horas, favor
veriﬁcar os seguintes itens abaixo.
(1) Caso você tenha digitado diretamente o e-mail adress, é possível que tenha havido erro de digitação.
Favor reconﬁrmar e clicar o botão para cadastro e se necessário redigitar o adress.
(2) Se o e-mail vazio foi enviado de telefone celular programado com medidas contra mensagens
inoportunas, pressupõe-se que o mail automático enviado pelo município de Toyohashi pode ter
sido recusado. Então, favor conﬁgurar o domínio de cadastro para receber as mensagens do「
@anzen-ansin.net」.
● Dependendo das condições de seu aparelho de transmissão, do ambiente ao redor do aparelho, dos
tipos de barreiras de transmissão, etc, é possível ocorrer de a mensagem do e-mail não chegar ou
chegar com atraso.
● Contamos com a compreensão de todos, pois não nos responsabilizaremos por mensagens de e-mail
não recebidas ou atrasos na recepção da mensagem, independentemente das causas.
● Não damos garantias em caso de danos sofridos de forma direta ou indireta independentemente da
causa, que estejam relacionados ao uso deste serviço.
● As informações pessoais dos usuários deste serviço (exclusivo de mail adress) não serão utilizadas
para nenhuma outro ﬁm que não seja o deste serviço.
● Após a transmissão da mensagem, favor não contatar para conﬁrmar o conteúdo.
● Somente serão enviadas as informações consideradas importantes, a critério deste município.
● O endereço/adress remetente será alterado para : foreign@anzen-ansin.net
Este adress é exclusivo para envio de mensagens. Atenção, não é possível receber ou enviar respostas
por este adress.
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