Szczegółowe warunki dotyczące korzystania z oferty Przepustowości 2014
Wersja z dnia 03.03.2014 r.

ARTYKUŁ 1
CEL
Niniejsze warunki szczegółowe mają na celu określenie warunków dotyczących oferty
Przepustowości serwerów dedykowanych.
Korzystanie z tej oferty wiąże się z pełną akceptacją niniejszych warunków szczegółowych.
ARTYKUŁ 2
OPIS USŁUGI
OVH oferuje Klientom, których działalność wiąże się ze specyficznymi potrzebami w zakresie
przepustowości, dla których parametry oferty serwerów dedykowanych OVH są niewystarczające i
które wymagają dużych i stałych parametrów przepustowości, możliwość zamówienia jednej z
trzech specjalnie przygotowanych ofert Przepustowości.
Opcje te pozwalają na dopasowanie rodzaju i rozmiaru Przepustowości wychodzącej dla danego
serwera, poza przepustowością wewnątrz sieci OVH.
Przepustowość ta nie może zostać rozdzielona na kilka serwerów.
Oferty przepustowości mogą zostać zamówione bezpośrednio w Panelu Klienta przez Klienta, który
dysponuje przynajmniej jednym kompatybilnym serwerem.
Po zamówieniu oferta Przepustowości zostaje przypisana do danego serwera. Jest ona
automatycznie przypisana do cyklu płatności za kompatybilny z nią serwer dedykowany. W
przypadku odnowienia danego serwera dedykowanego usługa przepustowości również zostanie
odnowiona, zaś jej koszt doliczony do wynagrodzenia z tytułu dzierżawy serwera dedykowanego. Z
oferty przepustowości nie można zrezygnować przez cały okres dzierżawy serwera dedykowanego.
ARTYKUŁ 3
OFERTA 'GWARANTOWANA'
W ramach oferty Gwarantowanej ruch wychodzący z serwera (poza Przepustowością wewnątrz
sieci OVH) jest przesyłany do jednego dostawcy tranzytu.
W związku z powyższym Klient potwierdza, że ma świadomość, że jakość Przepustowości jest
zależna od jakości połączeń między operatorem tranzytu i innymi podłączonymi sieciami. OVH nie
ponosi odpowiedzialności za jakość tej Przepustowości.
Klient potwierdza, że ma świadomość, że całkowita lub częściowa awaria po stronie operatora
tranzytu będzie mieć wpływ na usługi Klienta.
OVH nie wykona żadnej interwencji, w celu przekierowania ruchu Klienta na inne punkty
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peeringowe.
ARTYKUŁ 4
OFERTA 'PREMIUM'
W ramach oferty Premium ruch wychodzący z serwera (poza Przepustowością wewnątrz sieci
OVH) jest przesyłany do kilku operatorów tranzytu poza połączeniem OVH z ponad 900 sieciami.
W przypadku awarii jednego lub kilku operatorów tranzytu ruch jest automatycznie i w sposób
transparentny przekierowywany do jednego lub kilku innych dostawców, w celu zapewnienia
większej dostępności.
ARTYKUŁ 5
OFERTA 'GOLD'
W ramach oferty Gold ruch wychodzący z serwera (poza Przepustowością wewnątrz sieci OVH)
jest przesyłany do wszystkich dostawców, z którymi połączona jest sieć OVH (aktualnie 1200).
W związku z tym OVH zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki, w celu zapewnienia optymalnego
przekierowania ruchu z serwera do sieci internet poprzez wszystkie dostępne punkty połączenia.
W przypadku awarii jednego lub kilku dostawców, ruch jest automatycznie i w sposób
transparentny przekierowywany do innych dostawców, spośród wszystkich dostawców, z którymi
OVH jest połączone, zapewniając w ten sposób optymalną dostępność.
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