
 

 

 

 

TERMO DA OFERTA PROMOCIONAL 

 
Este Termo (“Termo”) se aplica aos usuários da Globo Comunicação e Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob nº 
27.865.757/0069-92 (“Globo”), que optaram por mudar sua caixa de e-mail para Locaweb Serviços de Internet S.A., 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0001-52 (“Locaweb”), de acordo com os termos e condições abaixo: 

 

OFERTA PROMOCIONAL 

1. Oferta Promocional. Os titulares e dependentes que optarem por mudar suas caixas de e-mail de Globomail.com 
ou Globo.com (nas modalidades gratuita ou onerosa) (“Globomail”) para Lwmail.com.br (“LWMail”), de 
responsabilidade da Locaweb (“Usuários”), terão direito de usufruir do plano LWMail com capacidade de 
armazenamento respectiva à sua caixa de e-mail originalmente contratada com a Globo, sem qualquer custo, pelo 
Período da Oferta Promocional (conforme, abaixo).  
 

Plano 

LWMail I  
1 conta de e-mail 

Limite de 20GB de Espaço  
E-mail, Contatos, Calendário, Arquivos e 
ActiveSync 

LWMail II 

1 conta de e-mail 

Limite de 40 GB para cada caixa postal 
E-mail, Contatos, Calendário, Arquivos e 
ActiveSync 

LWMail III 

1 conta de e-mail 

Limite de 60 GB para cada caixa postal 
E-mail, Contatos, Calendário, Arquivos e 
ActiveSync 

LWMail IV 

1 conta de e-mail 

Limite de 80 GB para cada caixa postal 
E-mail, Contatos, Calendário, Arquivos e 
ActiveSync 

LWMail V 

1 conta de e-mail 

Limite de 100 GB para cada caixa postal 
E-mail, Contatos, Calendário, Arquivos e 
ActiveSync 

LWMail VI 

1 conta de e-mail 

Limite de 200 GB para cada caixa postal 
E-mail, Contatos, Calendário, Arquivos e 
ActiveSync 

 

2. Período da Oferta Promocional. A presente Oferta Promocional é válida, por um período de 12 (doze) meses, 
contados a partir da migração para o LWMail. (“Período da Oferta Promocional”).  

 
 

3. Mecânica da Oferta Promocional. Para usufruir da Oferta Promocional, o Usuário precisa aceitar os termos e 
condições de: 
 
(i) Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Hospedagem de E-Mail (“Contrato de 

Prestação de Serviços”) 
(ii) Termo desta Oferta Promocional; 
(iii) Política de Privacidade da Locaweb; 
(iv) Política Anti-Spam; 
(v) Política de Cookies; 
(vi) Contrato de Tratamento de Dados; e  
(vii) Cartilha de Boas Práticas para clientes. 

 



 

 

 

 

3.1. Os itens (i) e (ii) disponíveis em https://sources.locaweb.com.br/site/contratos/contrato-email.pdf e (iii) a 
(vi) acima podem ser consultados em https://institucional.locaweb.com.br/politicas/. 

 

3.2. Os Usuários que optarem mudar para LWMail passarão a ter os serviços de caixa de e-mail, prestados 
exclusivamente pela Locaweb, de acordo com os termos e políticas da Locaweb, sem qualquer interferência 
e/ou responsabilidade da Globo. 

 

4. Cancelamento. A qualquer momento, durante o Período da Oferta Promocional, o Usuário poderá solicitar à 
Locaweb o cancelamento do LWMail, sem qualquer custo. Nesta hipótese, contudo, o Usuário perderá o direito à 
Oferta Promocional de que trata este Termo, O cancelamento deverá ser feito por meio da central de atendimento 
Locaweb, disponível em Locaweb.com.br “Central do Cliente”, observados os termos do Contrato de Prestação de 
Serviços. 
 

5. Cobrança pela Locaweb. Findo o Período da Oferta Promocional e, na ausência de cancelamento pelo Usuário, a 
Locaweb passará a efetuar a cobrança da assinatura do LWMail, de acordo com o plano escolhido pelo Usuário e o 
valor vigente à época da cobrança, conforme previsto no Contrato de prestação de Serviços. 

 

6.  Escopo limitado. Esta Oferta Promocional não poderá ser convertida em dinheiro, abono, desconto ou utilizada 
como crédito em outro serviço prestado pela Locaweb. Caso o Usuário tenha interesse em migrar para outros planos 

e serviços, perderá o direito à Oferta Promocional.  

7. Dúvidas. Em caso de dúvida ou problemas após a mudança para o LWMail, o Usuário deverá entrar em contato com 
a Locaweb por meio da central de atendimento Locaweb, disponível em Locaweb.com.br “Central do Cliente”, 
seguindo as orientações do Contrato de Prestação de Serviços.  

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

8. Na hipótese da ocorrência da verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa de burlar as disposições do 
presente Termo e suas regras, o Usuário perderá o direito à Oferta Promocional, sem prejuízo de qualquer outra 
medida cabível. 
 

9. A presente Oferta Promocional poderá ser alterada, suspensa, cancelada, sem aviso prévio, por motivos de força 
maior ou qualquer outro ato, fato ou motivo imprevisto, os quais estejam fora do controle da Locaweb.  
 

10.  Fica, desde já, eleito o foro central da comarca da cidade de São Paulo – SP para dirimir quaisquer controvérsias 
decorrentes deste Termo e da Oferta Promocional, com plena concordância de todos os Usuários e com exclusão 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a sê-lo. 

https://sources.locaweb.com.br/site/contratos/contrato-email.pdf
https://institucional.locaweb.com.br/politicas/

