
 

 

 
 
PROMOÇÃO SITE + Domínio + Hospedagem (1 ano)  

 
 
Prezado (a) Cliente,  

 
 
Obrigado por visitar o nosso site e se interessar pela nossa promoção! Aqui você encontrará toda a 

informação necessária para usufruir dessa promoção imperdível que só a DNNETHOST poderia 
oferecer!  
 

 
DA PROMOÇÃO  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ocorre por tempo indeterminado. Podendo ser interrompida a qualquer momento sem aviso prévio. 
Consiste em aquisição de 1 (um) template dentre os 9 templates escolhidos para a promoção, não 
sendo possível escolher outro. 

 
 

DO PAGAMENTO  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O valor total da promoção é de: R$ 855,00 pagos da seguinte forma: 

 
- À vista (Dinheiro / Depósito Bancário / Boleto Bancário); 
- Parcelado – 3x de R$ 285,00 (Ato / 30 / 60 - Boleto Bancário / Cheque); 

 
 
ESCOLHA DO TEMPLATE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Disponibilizamos 9 templates de linguagem HTML/CSS, com algumas funções em Java SCRIPT, para 
escolha, somente esse templates fazem parte da promoção. 

 
 
ENVIO DO MATERIAL  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Toda e qualquer informação deverá ser mandada pelo cliente após a confirmação do contrato do plano. 

O prazo para término do site é de no mínimo 30 dias úteis, não podendo ultrapassar 90 dias úteis, caso 
o atraso se dê por conta de falta de informação (essa fornecida pelo cliente) nos isentamos de 
qualquer penalidade que possa ocorrer. 

Assim como não podemos prever eventos externos (falta de energia / catástrofes / vírus etc..), por isso 
se por acaso precisarmos de mais dias para a conclusão do site o cliente será devidamente informado 
através de e-mail. 

  
 
HOSPEDAGEM 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hospedagem inclusa no valor pelo período de 1 ano. Após esse período será cobrado o valor de R$ 
25,00 (por mês) ou R$ 250,00 (por ano – pagamento á vista). 

 
 
 

 



 

 

 
MODIFICAÇÕES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As modificações inclusas nessa promoção são: 
 
- Alteração de imagens (imagens diversas); 

- Alteração de Texto (menu / submenu / textos das páginas); 
- Alteração de cor (serão alteradas para cores que combinem com a sua logomarca); 
 

Não estão inclusas na promoção: 
 
- Alteração do layout (menu / centro / rodapé / posição de imagens, textos, menu etc...); 

- Alteração de tamanho (menu / imagens / texto / linhas / layout); 
- A inserção de códigos para: busca / login (alguns layouts já possuem o campo para inserção posterior 
desses códigos), ou qualquer outro tipo de código. 

 
 
IENS AVULSOS INCLUSOS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Inserir mapa do Google; 

- Formulário de contato (Nome / e-mail / telefone / comentário) que irá direto para o seu e-mail; 
- Direito a 3 contas de email; 
 

 
DOMÍNIO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antes de contratar o serviço será verificado se o nome do domínio em questão já existe, se caso já 
houver será dado opções ao cliente de outros nomes. 
Após 1 ano será cobrado o valor de R$ 50,00 (por ano), para se manter o domínio ativo. 

Caso já possua um domínio poderá contratar o plano da mesma forma, ficando isento da taxa acima 
citada. 
 

 
 
CONTATO DNNETHOST 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
:: Suporte Técnico DnnetHost: suporte@dnnethost.com.br 

:: Departamento Financeiro DnnetHost: financeiro@dnnethost.com.br  
:: Telefone (0xx11) 5512-8982 
 

 
A DnnetHost deseja sucesso a todos os seus projetos!!!! 
 

 
 
Atenciosamente,  

 
 
DnnetHost - www.dnnethost.com.br 

Empresa do Grupo – Dimensionnet Soluttion 
Fone/Fax (0xx11) 5512-8982 
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