
MODELO 

REGISTRO Nº 3450547 
 

TERMO DE ADESÃO À CAMPANHA PROMOCIONAL REFERENTE AOS 
SERVIÇOS DE WEBDESK 

 
1. O GRUPO LOCAWEB oferece serviços de hospedagem de “sites”, conforme 
contrato registrado no 3º Cartório de Título de Documentos sob nº8797141.            
 
2. O GRUPO LOCAWEB licencia, para uso de forma temporária e não exclusiva, 
os direitos de utilização do programa de computador denominado “Webdesk”, 
consistente de sistema de gestão de comunicações, conforme contrato registrado no 
1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, son nº 3448713 
 
3. O GRUPO LOCAWEB tem interesse, em caráter promocional, de oferecer para 
os CONTRATANTES dos planos Hospedagem Plus, Hospedagem Business, 
Hospedagem Max, Hospedagem Plus CLoud, Hospedagem Business Cloud, 
Hospedagem Max Cloud, Hospedagem Revenda Standard, Hospedagem Revenda 
Premium, Hospedagem Revenda Ultimate e Hospedagem Revenda Ultimate Cloud a 
possibilidade de contratação gratuita da licença Webdesk Lite. 
 
4. Para que o CONTRATANTE tenha direito a se beneficiar da promoção acima, 
ele deverá manifestar a sua anuência com os termos do contrato de hospedagem de 
e-mail registrado no 1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo nº 
3448713; 
 
5. A presente promoção vigorará por prazo indeterminado, podendo ser suspensa 
pela LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A a qualquer tempo, mediante aviso 
prévio de 30 (trinta) dias. 

 
6. Esta promoção é válida somente para o plano WebDesk Lite , sem direito ao 
uso de licenças adicionais. Eventuais licenças adicionais deverão ser pagas nos 
termos do contrato padrão e, em caso de migração para outro plano, o 
CONTRATANTE deverá pagar o valor integral do plano por ele escolhido, sem direito 
a qualquer abatimento e/ou desconto. 

 
7. O presente termo cancela e substitui o anterior registrado no 1º Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos sob nº3425838 em 19 de outubro de 2011. 
 
 

São Paulo, 13 de Julho de 2012. 
 

LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 
 
 

LOCAWEB IDC LTDA 
 


