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Os serviços de hospedagem oferecidos utilizam servidores LINUX, alocados nos EUA em
datacenter com administração direta via webservices.
Partindo-se da premissa, entretanto, de que em prestação de serviços na área de informática
não existe garantia integral (100%) de nível de serviço, denomina-se Acordo de Nível de
Serviço – ANS (do inglês, SLA - Service Level Agreement), o nível de desempenho técnico do
serviço prestado proposto, tem um indicador de excelência técnica com um nível de 99,5% do
tempo com os serviços publicados em uma base de nível mensal.
O envio de SPAM a partir do servidor ou programas para envios, com objetivo de envios de emails em massa é motivo de CANCELAMENTO IMEDIATO DE CONTA SEM AVISO PRÉVIO E
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.
Com planos e formas de pagamentos especiais, temos a solução para a hospedagem de seu
site com uma base de administração direta, não terceirizamos o serviço de hospedagem.
Após a escolha do plano e forma de pagamento correspondente, informe os dados para
cadastro para sua conta para pessoa física ou jurídica como (Nome ou Razão Social, CPF ou
CNPJ, Endereço completo, CEP, Telefone comercial, Telefone móvel).
O envio dos dados cadastrais é obrigatório para o cadastro e abertura da conta, ficando
autorizada, a Show Site emitir o contrato de acordo com o plano e forma de pagamento
correspondente a opção de contratação, podendo ser pago através de boleto bancários.
Em caso de atrasos no pagamento acarretará multa de 2% do valor do boleto e taxas diárias
de 0.033% ao dia, após 7 dias de atrasos os serviços poderão ser suspensos e após 30 dias até
removidos do datacenter sem aviso prévio caso o pagamento não seja efetuado no prazo
estipulado.
O plano pode ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, livre de ônus,
mediante aviso prévio com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência do vencimento de sua
conta, através de uma solicitação por e-mail com o assunto (Cancelamento de Hospedagem).
Se o plano atingir o limite de uso o cliente será avisado e se necessário será realizado o
upgrade da conta para um plano superior devido ao volume de trafego do site ou espaço em
disco.

Plano de Revenda 20GB
Espaço em Disco 20000 MB ou 20 GB
Tráfego Mensal de Dados (Bandwidth) 200000 MB ou 200 GB
WHM e CPANEL
Mensal = R$ 150,00 (0% Desconto)
Trimestral = R$ 427,00 (5% Desconto)
Semestral = R$ 810,00 (10% Desconto)
Anual = R$ 1.440,00 (20% Desconto)
Plano de Revenda 40GB
Espaço em Disco 40000 MB ou 40 GB
Tráfego Mensal de Dados (Bandwidth) 400000 MB ou 400GB
WHM e CPANEL
Mensal = R$ 200,00 (0% Desconto)
Trimestral = R$ 570,00 (5% Desconto)
Semestral = R$ 1.080,00 (10% Desconto)
Anual = R$ 1.920,00 (20% Desconto)
Plano de Revenda 80GB
Espaço em Disco 80000 MB ou 80 GB
Tráfego Mensal de Dados (Bandwidth) 800000 MB ou 800 GB
WHM e CPANEL
Mensal = R$ 250,00 (0% Desconto)
Trimestral = R$ 712,00 (5% Desconto)
Semestral = R$ 1.350,00 (10% Desconto)
Anual = R$ 2.400,00 (20% Desconto)
Plano de Revenda 160GB
Espaço em Disco 160000 MB ou 160 GB
Tráfego Mensal de Dados (Bandwidth) 1600000 MB ou 1600 GB
WHM e CPANEL
Mensal = R$ 300,00 (0% Desconto)
Trimestral = R$ 855,00 (5% Desconto)
Semestral = R$ 1.620,00 (10% Desconto)
Anual = R$ 2.880,00 (20% Desconto)

