TERMO DE ADESÃO À CAMPANHA PROMOCIONAL REFERENTE À LICENÇA DE
USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO “GMAIL FOR WORK”
V.1-2016

1.

O GRUPO LOCAWEB oferece o serviço o serviço de intermediação de registro
de domínios, conforme contrato registrado no 7º Cartório de Registro de Títulos de
Documentos sob nº 1897078.

2.

O GRUPO LOCAWEB oferece licença de uso do programa de computador
denominada “Google Apps”, conforme contrato registrado no 4º Cartório de Registro
de Título de Documentos sob nº 5295498.
3.
O GRUPO LOCAWEB tem interesse, em caráter promocional, de oferecer para
os CONTRATANTES do serviço de intermediação de registro de domínio e que
tenham interesse em contratar a licença “Google Apps” um desconto de 80% no
pagamento da primeira anuidade de uma licença “Google Apps”.
3.1.
O desconto será válido apenas na primeira contratação, para uma licença e
unicamente para os CONTRATANTES do plano que optarem por efetuar o pagamento
de forma anual.
3.2.
O desconto ora concedido NÃO é cumulativo com o desconto de 20,08% de
que trata a cláusula 3.4.2 do contrato registrado no 4º Cartório de Registro de Título de
Documentos sob nº 5295498. Ou seja: neste caso o único desconto aplicável será o
de 80%.
3.3.
Eventuais contratações de licenças adicionais e eventuais renovações serão
cobradas pelo valor integral constante do contrato, e, nos caso de pagamento anual,
será aplicado o desconto previsto no contrato, única e exclusivamente.
3.4.
Em caso de rescisão antecipada do contrato, o CONTRATANTE perderá o
desconto concedido;
4.
O presente termo não altera as cláusulas do contrato padrão de licença de uso
de programa de computador registrado sob nº 5295498, que ficam integralmente
ratificadas.
5.
A presente promoção vigorará por prazo indeterminado, podendo ser suspensa
pelo GRUPO LOCAWEB a qualquer tempo, sem aviso prévio.
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