
MODELO 

REGISTRO Nº  
 
 

TERMO DE ADESÃO À CAMPANHA PROMOCIONAL REFERENTE AOS 
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL 

 
 

1. A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A oferece serviços de “E-mail 
Locaweb”, conforme contrato registrado no 6º Cartório de Título de Documentos sob 

nº 1790835. 
 
2. A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A tem interesse, em caráter 
promocional, de oferecer para os CONTRATANTES dos planos E-mail Locaweb 25, E-
mail Locaweb 50, E-mail Locaweb 100 e E-mail Locaweb 200, opção pela contratação 
do Plano E-mail Locaweb 10, desde que cumuladas as seguintes condições: 

 

3. O CONTRATANTE manifesta neste ato a sua concordância com todos os 

termos do contrato registrado no 6º Cartório de Título de Documentos sob nº 
1790835, declarando-se ciente que este contrato, ou o que vier a substitui-lo, 
aplica-se integralmente ao plano ora contratado. 
 
3.1. O Plano E-mail Locaweb 10 será válido apenas para os CONTRATANTES de 
quaisquer dos planos que optarem pelo cancelamento do plano originalmente 
contratado. 
 
3.2. O Plano E-mail Locaweb 10 consiste na disponibilização de 10 (dez) blocos de 
caixas postais a serem utilizadas, por um único domínio, para envio e recebimento de 
e-mails (correspondência eletrônica) mediante pagamento antecipado do valor 
equivalente mensal de R$ 16,00 (dezesseis reais). Todos os demais limites previstos 
para todos os outros planos aplicam-se, integralmente, ao plano E-mail Locaweb 10. 
 
3.3. A opção do CONTRATANTE pelo pagamento trimestral do Plano E-mail 
Locaweb 10 dará a ele direito a um desconto equivalente a 5% do valor total devido. 
Dessa forma, o cálculo do valor a ser pago será efetuado da seguinte forma: 0,95 x 3 x 
valor mensal. 
 
3.4. A opção do CONTRATANTE pelo pagamento anual do Plano E-mail Locaweb 
10 dará a ele direito a um desconto equivalente a 10% do valor total devido. Dessa 
forma, o cálculo do valor a ser pago será efetuado da seguinte forma: 0,95 x 12 x valor 
mensal. 
 
4. A presente promoção vigorará por prazo indeterminado, podendo ser suspensa 
pelo GRUPO LOCAWEB a qualquer tempo, sem aviso prévio.  
 
 

São Paulo, 04 de outubro de 2017. 
 
 
 

LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 


