Termo de Hospedagem em WordPress
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A KingHost presta o serviço de hospedagem específico para WordPress
para você de acordo com o “Termo de Hospedagem em WordPress”, além do
“Instrumento Particular de Prestação de Serviço de Hospedagem de Site”, que
podem ser atualizados sem aviso prévio. Você pode revisar a versão mais recente
dos Termos e Instrumentos a qualquer momento em: king.host
Preâmbulo
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I. Considerando que a Contratada possui diversos planos de hospedagem;
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1. Do Objeto

U

II. Considerando que o Contratante deseja hospedar site e/ou aplicação de
internet em wordpress.
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1.1 A contratação de um do plano de hospedagem específico para
desenvolvimento em wordpress.
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1.2 Regulamentar o uso adequado das funções específicas do plano objeto
da contratação.
2. Das Limitações de Responsabilidade

2.1 A KingHost não será responsável, independentemente de culpa, por
nenhum tipo de erro, perda, alteração, mal funcionamento, falha de segurança,
perda de performance nos seguintes casos:
a) Utilização do serviço para outra função que não a de hospedar
wordpress;
b) Alteração no FTP ou qualquer das configurações iniciais;

c) Cancelamento, desativação ou exclusão dos plug-ins instalados pela
KingHost;
d) Armazenar qualquer outro conteúdo nos bancos de dados, que não
exclusivamente os utilizados para o site/aplicação.

3. Das Obrigações do Contratante
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2.2 A KingHost também não se responsabilizada pela atualização de plugins e/ou temas premium, sendo essa uma responsabilidade do Contratante.
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3.1 Sempre verificar, após atualização, o devido funcionamento do
site/aplicação, principalmente quando tenha sido realizado alteração de qualquer
arquivo e/ou configuração do wordpress.
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3.2 Respeitar os limites de acessos do plano escolhido, sob pena de não
garantia da funcionalidade do site/aplicação. Além disso, pode ser realizada
notificação e/ou bloqueio do site até a regularização.
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3.3 Em caso de o número de acessos superar o limite do plano contratado,
será cobrado, automaticamente, do Contratante o valor de R$ 10,00 (dez reais)
para cada lote adicional de 5.000 (cinco mil) acessos mês necessários para o
funcionamento do site/aplicação.
4. Das Obrigações da Contratada

4.1 Atualizar o wordpress, os temas e plug-ins “livres” sempre para a
versão mais nova através de rotina mínima de 48 horas.
4.2 Fornecer suporte técnico sobre hosting de wordpress, sem incluir,
entretanto, suporte a uso de programas, plug-ins e temas específicos.
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