
MODELO 

REGISTRO Nº 
 

TERMO DE ADESÃO À CAMPANHA PROMOCIONAL REFERENTE AOS 
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES 

 

1. O GRUPO LOCAWEB oferece serviços de Hospedagem de “sites”, conforme 

contrato registrado no 3º Cartório de Título de Documentos sob nº 9035459. 
 
2. O GRUPO LOCAWEB tem interesse, em caráter promocional, de oferecer para 
os CONTRATANTES dos planos Hospedagem Go, Hospedagem I, Hospedagem II e 
Hospedagem III, descontos na contratação dos respectivos planos, desde que 
cumuladas as seguintes condições: 

 

2.1. O desconto será válido apenas para os CONTRATANTES de quaisquer dos 
planos que optarem por efetuar o pagamento de forma trimestral, anual ou trienal. 
 
2.2. Para os pagamentos trimestrais, o desconto será válido na primeira 
trimestralidade para todos os CONTRATANTES dos planos HOSPEDAGEM GO, I, II e 
III. Os CONTRATANTES declaram-se cientes e de acordo com o fato de que o 
desconto em questão não será aplicável aos pagamentos futuros, em caso de 
renovações trimestrais. 

 

2.3. Para os pagamentos anuais, haverá um desconto maior no pagamento da 
primeira anuidade para todos os CONTRATANTES dos planos HOSPEDAGEM GO, I, 
II e III. Os CONTRATANTES declaram-se cientes e de acordo com o fato de que para 
as renovações futuras e enquanto vigorar a presente promoção, será concedido um 
desconto inferior ao da primeira contratação, nos termos do quadro abaixo, desconto 
este que poderá ser revisto ou suspenso a qualquer tempo. 
 
2.4. Os pagamentos anuais não alteram a vigência trimestral do contrato. 
 
2.5. Em caso de rescisão antecipada do contrato, o CONTRATANTE perderá o 
desconto concedido; 
 
3. Os descontos a serem concedidos são os seguintes: 
 
Plano Anuidade Desconto Base de cálculo do desconto 

Hospedagem Go 1ª anuidade 56% valor mensal x 12 x 0,44289694 

Hospedagem Go Demais renovações 20% valor mensal x 12 x 0,79919678 

Hospedagem I 1ª anuidade 50% valor mensal x 12 x 0,49860724 

Hospedagem I Demais renovações 14% valor mensal x 12 x 0,86072423 

Hospedagem II 1ª anuidade  58% valor mensal x 12 x 0,41569282 

Hospedagem II Demais renovações 8% valor mensal x 12 x 0,91652755 

Hospedagem III 1ª anuidade  61% valor mensal x 12 x 0,39035487 

Hospedagem III Demais renovações 15% valor mensal x 12 x 0,84531392 

 

Plano Trimestralidade Desconto Base de cálculo do desconto 

Hospedagem Go 1ª trimestralidade 48% valor mensal x 3 x 0,51807228 

Hospedagem Go Demais renovações Sem desconto Não há 

Hospedagem I 1ª trimestralidade 45% valor mensal x 3 x 0,55431755 

Hospedagem I Demais renovações Sem desconto Não há 

Hospedagem II 1ª trimestralidade 55% valor mensal x 3 x 0,44908180 

Hospedagem II Demais renovações Sem desconto Não há 

Hospedagem III 1ª trimestralidade 55% valor mensal x 3 x 0,45404914 

Hospedagem III Demais renovações Sem desconto Não há 

 
4. O presente termo substitui integralmente o termo de adesão registrado sob nº 

8986248 no 3º Cartório de Títulos e Documentos em 27 de dezembro de 2017. 
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5. As cláusulas do contrato padrão de Hospedagem de “sites” registrado sob nº 
9035459, que ficam integralmente ratificadas e permanecem válidas. 
 
6. A presente promoção vigorará por prazo indeterminado, podendo ser suspensa 
pelo GRUPO LOCAWEB a qualquer tempo, sem aviso prévio.  
 

São Paulo, 10 de setembro de 2021 
 
 

LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 
 


