
REGISTRO Nº 
 

 
TERMO DE ADESÃO À CAMPANHA PROMOCIONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS 

DE HOSPEDAGEM WORDPRESS 

 

 
1. O GRUPO LOCAWEB oferece serviços de Hospedagem WordPress. 

 

 
2. O GRUPO LOCAWEB tem interesse, em caráter promocional, de oferecer para os 

CONTRATANTES dos planos STARTER, PERFORMANCE E PRO 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 ou anual. 

 

 

2.2. Para os pagamentos trimestrais ou anuais, haverá um desconto maior no pagamento da 

primeira anuidade para todos os CONTRATANTES dos planos STARTER, PERFORMANCE 

E PRO. 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. 

 

 
2.3. Os pagamentos anuais não alteram a vigência trimestral do contrato. 

 

 
2.4. 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 

STARTER 1ª anuidade 42% valor mensal x 12 x 0,581590 

STARTER Demais renovações 17% valor mensal x 12 x 0,832775 

PERFORMANCE 1ª anuidade 40% valor mensal x 12 x 0,598662 

PERFORMANCE Demais renovações 18% valor mensal x 12 x 0,824561 

PRO 1ª anuidade 34% valor mensal x 12 x 0,648894 

PRO Demais renovações 22% valor mensal x 12 x 0,659319 

    

Plano Trimestralidade Desconto Base de cálculo do desconto 

STARTER 1ª trimestralidade 42% valor mensal x 3 x 0,584775 

STARTER Demais renovações Sem desconto Não há 

PERFORMANCE 1ª trimestralidade 37% valor mensal x 3 x 0,627507 

PERFORMANCE Demais renovações Sem desconto Não há 

PRO 1ª trimestralidade 33% valor mensal x 3 x 0,672131 

PRO Demais renovações Sem desconto Não há 

 

 



5. As cláusulas do contrato padrão de Hospedagem WordPress 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, 13 de janeiro de 2022 

 

 
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 


