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1. DEFINICJE 

„Additonal IP”: nazwa handlowa Usługi taka, jak została podana na stronie OVHcloud.  

„Adres(y) IP”: Identyfikator hosta powiązanego z publiczną siecią IP połączoną z internetem publicznym, 

umożliwiający dotarcie do hosta.  

„Adres IPv4”: oznacza adresy typu Internet Protocol version 4. 
„Adres IPv6”: oznacza adresy typu Internet Protocol version 6. 

„Blok(i) adresów IP”: Zbiór sąsiadujących ze sobą publicznych adresów IP zgrupowanych pod wspólnym 

sufiksem (maską sieciową).  

„Kampus”: Centrum danych lub zbiór centrów danych kontrolowanych przez OVHcloud, z poziomu którego 

OVHcloud świadczy usługi, zlokalizowany w określonym regionie geograficznym (np. Kampus w Gravelines). 

„Regionalny rejestr internetowy” lub „RIR”: Organ regionalny, który dostarcza i zarządza publicznymi 

adresami IP danego regionu geograficznego. 
„Reputacja IP”: Wskaźnik wydany przez podmiot zarządzający listą typu „real time block list” i powiązany z 

danym Publicznym Adresem IP, umożliwiający oprogramowaniu odbiorczemu ocenę wiarygodności nadawcy 

korzystającego z tego Publicznego Adresu IP do komunikacji. 

„Usługa(-i) Kompatybilna(-e)”: Wszystkie usługi, takie jak korzystanie z produktów i Elementów OVHcloud 

(infrastruktury, sieć, itp.), świadczone przez OVHcloud Klientowi i kompatybilne z Usługą tak, jak zostało to 

wskazane na stronie internetowej OVHcloud. 

„Whois”: Globalna baza danych zawierająca informacje administracyjne związane z Adresami IP ogłoszonymi 
w internecie publicznym. 

 

2. PRZEDMIOT 

Przedmiotem niniejszych Warunków szczegółowych korzystania z Usługi jest określenie specyficznych 

warunków mających zastosowanie do usługi  opisanej w artykule 3 (Opis usługi), znanej pod nazwą  
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„Additional IP” (dalej zwanej „Usługą" lub „Usługami”). Stanowią one uzupełnienie obowiązujących 

Ogólnych warunków korzystania z Usługi.  

 

W przypadku rozbieżności, niniejsze Warunki szczegółowe korzystania z Usługi są nadrzędne względem 

Ogólnych warunków korzystania z Usługi. 

3. OPIS USŁUGI 

3.1. Zasada działania 

Usługa umożliwia dostarczanie i przypisywanie Adresów IP lub Bloków Adresów IP do danej Usługi 

Kompatybilnej. Usługa może być używana za pośrednictwem API lub z poziomu Panelu zarządzania. Lista 

Usług Kompatybilnych znajduje się na stronie OVHcloud. Klient może zmienić Usługę Kompatybilną, do której 

chce przypisać dany zasób, ale również zwolnić Adresy IP i Bloki Adresów IP, których już nie potrzebuje.  

 
Każda Usługa Kompatybilna pozwala Klientowi na wykupienie ograniczonej liczby dodatkowych Adresów IP 

lub Bloków Adresów IP.  Ograniczenia dla każdej Usługi Kompatybilnej i każdego Konta Klienta są szczegółowo 

opisane na stronie OVHcloud.  

 

Zaznacza się, że Klient nie może przypisać tego samego Adresu IP z tego samego Bloku do kilku usług 

jednocześnie, a także, że Blok Adresów IP nie może być podzielony w celu indywidualnego przypisania 

zawartych w nim Adresów IP do wielu usług. 
 

OVHcloud udostępnia w ramach Usługi wyłącznie Adresy IPv4, chyba że na stronie internetowej OVHcloud 

wskazano inaczej. Usługa nie jest kompatybilna z Adresami IPv6. 

 

3.2. Zasięg geograficzny 

Podczas Składania Zamówienia Klient wybiera Usługę Kompatybilną, wraz z którą chce korzystać z Adresu IP 
lub Bloku Adresów IP. Kampus, na którym działa powiązana Usługa Kompatybilna, określa Kampus, na którym 

może być używany Adres IP lub Blok Adresów IP. Lista Kampusów kompatybilnych z Usługą jest dostępna na 

stronie OVHcloud. Klient nie będzie mógł korzystać ze swoich adresów IP na Kampusie innym niż wybrany w 

momencie składania Zamówienia. 

 

Do Klienta należy dokładne określenie Kampusu docelowego w zależności od usług, na których będzie używał 

Adresu IP lub Bloku Adresów IP. Kampus, raz przyznany, nie może zostać zmieniony w czasie trwania Usługi. 
 

3.3. Dodatkowe funkcjonalności 

3.3.1. Ochrona Adresów IP 

OVHcloud zobowiązuje się do wdrożenia narzędzi technicznych umożliwiających ochronę Adresów IP 

Klientów, zwłaszcza w sytuacji, gdy są one celem ataków komputerowych. Ochrona ta w żadnym wypadku nie 

stanowi zobowiązania rezultatu nałożonego na firmę OVHcloud, która podlega wyłącznie zobowiązaniu 

starannego działania.  

 

3.3.2. Rewers DNS 

W ramach Usługi, Klient może korzystać z dodatkowej opcjonalnej funkcjonalności „Reverse DNS”. Pozwala 

ona Klientowi na zarządzanie odwróconym DNS (reverse DNS, strefa arpa) przypisanym do wykupionych 

Usług. 

 

3.3.3. Geolokalizacja 
W ramach Usługi, Klient korzysta z dodatkowej opcjonalnej funkcjonalności „Geolokalizacja”, która pozwala 

na przypisanie kraju pochodzenia do Adresu IP lub Bloku Adresów IP. 
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4. ZAMÓWIENIE 

Klient może w każdej chwili, w zależności od dostępności, zamówić Usługę na stronie internetowej OVHcloud 

oraz z poziomu swojego Panelu zarządzania, pod warunkiem że korzysta z Usług(-i) Kompatybilnej(-ych). 

 

Każde zamówienie na Adresy IP lub Blok Adresów IP jest realizowane pod warunkiem, że nie osiągnięto 
maksymalnej liczby Adresów IP przewidzianych w ramach danej Usługi Kompatybilnej lub na Konto. 

 

OVHcloud zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego wniosku o przyznanie nowych zasobów bez 

konieczności podania Klientowi uzasadnienia. Odmowa ta może być umotywowana wieloma czynnikami, 

takimi jak (lista niewyczerpująca): nieprzestrzeganie postanowień mających zastosowanie do przydziału 

zasobów, nieprzestrzeganie postanowień umownych OVHcloud, Adresy IP wpisane na czarną listę na skutek 

korzystania z nich przez Klienta, brak dostępnych zasobów, itd.  
 

5. WDROŻENIE USŁUGI  

 

W momencie złożenia wniosku o udostępnienie Usługi, OVHcloud dołoży ekonomicznie uzasadnionych starań 

w celu udostępnienia Adresu IP i/lub Bloku Adresów IP w jak najkrótszym czasie, a najpóźniej w ciągu 

dziesięciu (10) dni roboczych.  

Udostępnione Bloki Adresów IP wyświetlą się w Panelu zarządzania Klienta. W związku z powyższym Klient 
jest proszony o regularne sprawdzanie swojego Panelu zarządzania.  

 

6. PRAWO WŁASNOŚCI W ODNIESIENIU DO ADRESÓW IP  

OVHcloud przyznaje Klientowi prawo do korzystania z Adresów IP i/lub Bloku Adresów IP, do których odnoszą 

się Usługi Klienta. Bez względu na czas korzystania z Usług przez Klienta, OVHcloud w żadnym wypadku nie 

przenosi na Klienta prawa własności do adresów IP i/lub Bloku adresów IP. OVHcloud pozostaje przez cały 

czas wyłącznym właścicielem Adresów IP lub Bloku Adresów IP, które udostępnia Klientowi.  

 

7. CENNIK, FAKTUROWANIE I CZAS TRWANIA 

7.1. Cennik i fakturowanie 

Obowiązujące ceny znajdują się na Stronie OVHcloud. O ile nie zostało wskazane inaczej, ceny te wyrażone są 

w euro, netto. 

 
Dodatkowe Adresy IP są płatne co miesiąc. Wyłącznie cena wskazana na wystawionym przez OVHcloud 

Zamówieniu odpowiada całkowitej kwocie do zapłacenia przez Klienta. 

W sytuacji, gdyby OVHcloud przejęło jeden lub więcej Adresów IP zgodnie z postanowieniami artykułu 9 

(Obowiązki i odpowiedzialność Klienta), cena Usług nie ulegnie zmianie i pozostanie płatna w całości. 

7.2. Sposoby płatności 

Przy składaniu Zamówienia, jak również przy każdym odnowieniu Usługi, wystawiana jest Klientowi faktura 

automatycznie opłacana za pośrednictwem sposobu płatności zarejestrowanego przez Klienta. Klient 

zobowiązuje się do zarejestrowania ważnego sposobu płatności na swoim Koncie Klienta, wybierając spośród 

tych, które są dostępne. 

W przypadku dezaktywacji automatycznej płatności na warunkach określonych w art. 7.4 (Czas trwania; 

Odnowienie), dana Usługa zostanie automatycznie zakończona z końcem bieżącego okresu. 
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Klient zachowuje jednakże możliwość odnowienia Usługi poprzez ponowne włączenie funkcji automatycznej 

płatności lub przez opłacenie z wyprzedzeniem najbliższego Okresu odnowienia, do 24 godzin przed Datą 

wygaśnięcia trwającego okresu. 

 

7.3. Termin płatności  

Wszystkie Usługi są rozliczane w trybie miesięcznym, z miesięcznym wyprzedzeniem.  

 

7.4. Czas trwania; Odnowienie 

Usługa jest zamówiona na początkowy okres jednego (1) miesiąca („Okres początkowy”) i automatycznie 

odnawiana na następujące po sobie okresy jednego (1) miesiąca („Okresy odnowienia”) na tych samych 

warunkach umownych i taryfowych, z wyjątkiem (a) czasu trwania pierwszego Okresu odnowienia, który może 

wynosić od jednego (1) do trzydziestu (30) dni w przypadku dostosowania do cyklu kalendarzowego oraz b) w 
przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze Stron co najmniej 24 godziny przed odnowieniem. 

Okres początkowy trwania Usługi rozpoczyna się w dniu jej faktycznego udostępnienia Klientowi. 

W drodze wyjątku od paragrafu pierwszego, w przypadku gdy Okres początkowy nie rozpoczyna się 

pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego (uruchomienie usługi w trakcie miesiąca), cykl odnowienia Usługi 

zostaje dostosowany do cyklu kalendarzowego w następujący sposób: 

- Okres początkowy trwa jeden (1) miesiąc, rozpoczyna się w dniu udostępnienia Usługi i jest rozliczany za 

jeden (1) miesiąc; 

- Pierwszy Okres odnowienia trwa od pierwszego dnia po zakończeniu Okresu początkowego do ostatniego 

dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego; Usługa jest rozliczona według zasady pro rata temporis; 

następnie 

- Kolejne Okresy odnowienia trwają jeden (1) miesiąc, rozpoczynają się pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego i są rozliczane za jeden (1) miesiąc. 

 
Na przykład, jeśli Okres początkowy rozpoczyna się 12 marca 2022 r.: 

- Okres początkowy trwa jeden (1) miesiąc od dnia 12 marca 2022 r. do dnia 11 kwietnia 2022 r.; 

- Pierwszy Okres odnowienia trwa od dnia 12 kwietnia 2022 r. do 31 kwietnia 2022 r.; następnie 

- Kolejne Okresy odnowienia trwają jeden (1) miesiąc i rozpoczynają się pierwszego dnia każdego kolejnego 

miesiąca kalendarzowego (1 maja 2022 r., 1 czerwca 2022 r., 1 lipca 2022 r. itd.). 

8. SKUTKI ROZWIĄZANIA UMOWY 

 
W sytuacji, gdy Klient zażąda rozwiązania umowy na Usługę (w tym usunięcia Adresu IP lub Bloku Adresów IP), 

OVHcloud uprzednio zweryfikuje, czy reputacja Bloku Adresów IP lub Adresu IP nie jest negatywna.  

W tym celu OVHcloud sprawdzi, czy Blok Adresów IP lub Adres IP nie został wpisany na czarną listę (tzw. 

„blacklisting”) przez powszechnie znaną organizację zwalczającą spamming lub działania oszukańcze 

(phishing, złośliwe pliki), taką jak SPAMHAUS czy SPAMCOP.  

Jeśli Blok Adresów IP lub Adres IP Klienta znajdują się na takiej czarnej liście, do Klienta należy podjęcie 

niezbędnych działań i skontaktowanie się z organami, które sporządziły listę, w celu usunięcia z niej Bloku 
Adresów IP lub danego Adresu IP przed zakończeniem świadczenia Usługi. Wycofanie ze wszystkich czarnych 

list jest wymagane w celu potwierdzenia, że reputacja Bloku Adresów IP lub Adresu IP nie jest naruszona i tym 

samym może zostać przypisana nowemu Klientowi. 

 

W przeciwnym razie Klient poniesie koszty związane z usunięciem adresu lub bloku z czarnych list zgodnie z 

cennikiem obowiązującym na stronie internetowej OVHcloud. 
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9. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA 

9.1 Obowiązujące przepisy  

 

Klient zobowiązuje się do korzystania z Usługi zgodnie z Ogólnymi i szczegółowymi Warunkami korzystania 

OVHcloud oraz dokumentacją udostępnioną mu przez OVHcloud, w szczególności za pośrednictwem strony 
internetowej: https://docs.ovh.com/.  

W związku z tym Klient zobowiązuje się do utrzymania dobrej Reputacji IP dla wszystkich zamówionych 

Adresów IP lub Bloku Adresów IP przez cały okres trwania Usługi. Tym samym Klient wstrzymuje się od 

podejmowania wszelkich działań związanych z masową wysyłką niechcianych wiadomości email (spamming) 

za pośrednictwem Adresów IP przypisanych mu przez OVHcloud.  

 

9.2 Korzystanie na odpowiedzialność Klienta 
 

OVHcloud nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania przez Klienta z Adresów IP przypisanych 

mu przez OVHcloud. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z przydzielonych mu zasobów, 

w szczególności w przypadku nielegalnego użycia  Adresów IP, których jest właścicielem. Adresy IP przypisane 

Klientowi nie mogą zostać przeniesione na podmiot trzeci. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie żądania 

strony trzeciej dotyczące wykorzystania Adresu IP przydzielonego Klientowi.  

 
9.3. Stałe korzystanie z Usługi 

 

Klient zobowiązuje się do stałego korzystania z każdego zamówionego Adresu IP przez cały okres trwania 

Umowy. OVHcloud zastrzega sobie prawo do wymagania od Klienta wypełnienia formularza uzasadniającego 

wykorzystanie Adresów IP lub Bloku Adresów IP. Informacje te będą mogły być przekazane do Regionalnego 

Rejestru Internetowego (RIR, z ang. Regional Internet Registry) podczas audytów prowadzonych przez ten 
rejestr. W związku z tym Klient zobowiązuje się do korzystania z Usługi zgodnie z instrukcjami podanymi 

podczas rezerwacji tych zasobów. 

 

 Klient zobowiązuje się do usunięcia Adresów IP, których nie używa lub których przestał używać, tak szybko, 

jak to możliwe. 

Klient może usunąć Adres IP lub Blok Adresów IP za pośrednictwem Panelu zarządzania. 

Usunięcie jednego lub kilku Adresów IP nie wpływa na liczbę Adresów IP pierwotnie zamówionych przez 
Klienta. Klient zachowuje możliwość zwrócenia się do OVHcloud z prośbą o udostępnienie mu Adresów IP w 

granicach liczby dozwolonej na mocy obowiązującego Zamówienia. Zaznacza się przy tym, że niniejsze prawo 

do udostępniania Adresów IP nie ma zastosowania w przypadku zawieszenia lub rozwiązania Usługi z powodu 

naruszenia przez Klienta jego zobowiązań umownych. 

Jeśli Klient nie korzysta z Adresu IP w sposób ciągły przez okres trzydziestu (30) następujących po sobie dni, 

jest proszony, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Panelu zarządzania, o przypisanie nieużywanych 

Adresów IP do Usługi Kompatybilnej tak szybko, jak to możliwe. W przeciwnym razie Usługa zostanie 
zawieszona przez OVHcloud z mocy prawa. Wyżej wspomniane zawieszenie następuje bez udzielenia 

Klientowi rekompensaty czy wynagrodzenia i bez uszczerbku dla prawa OVHcloud do rozwiązania Umowy z 

powodu jej naruszenia, zgodnie z postanowieniami Ogólnych warunków świadczenia Usługi.  

 

9.4. Baza Whois 

 
Blok Adresów IP zostanie zarejestrowany w bazie Whois rejestru RIR. Klient będzie mógł spersonalizować 

niektóre pola, które zostaną następnie podane do wiadomości publicznej. Klient zobowiązuje się do 

spersonalizowania rewersu tych dodatkowych Adresów IP. 

 

9.5. Sankcje 

 

https://docs.ovh.com/
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W przypadku niezastosowania się do artykułu 9, OVHcloud zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub 

rozwiązania Usługi z powodu naruszenia postanowień umownych zgodnie z Ogólnymi warunkami 

świadczenia Usługi. 

 

W razie konieczności lub sytuacji awaryjnych rozwiązanie umowy na Adresy IP może zostać wykonane przez 
OVHcloud bez uprzedniego powiadomienia. 

 Za przypadek konieczności lub sytuacji awaryjnej uznaje się, między innymi, każde udowodnione lub 

nieuchronne zagrożenie dla reputacji Adresu IP zamówionego przez Klienta, niezależnie od tego, czy nastąpiło 

to w wyniku złośliwego działania, czy też na skutek wykrycia luki w bezpieczeństwie systemu infrastruktury 

Klienta. 

10. PRZENOSZENIE 

Adresy IP i Bloki Adresów IP mogą być przenoszone między różnymi Usługami Kompatybilnymi należącymi do 

tego samego Kampusu. Klient może zmienić przypisanie Adresu IP z poziomu swojego Panelu zarządzania. 

Klient może, jeśli chce, przełączyć dodatkowy Adres IP do innej Usługi Kompatybilnej. Operację tę należy 

przeprowadzić z poziomu Panelu zarządzania Klienta. Przypisanie Adresu IP lub Bloku Adresów IP do innej 

Usługi Kompatybilnej jest wtedy wliczane do maksymalnej liczby adresów IP, które mogą być powiązane z 

Usługą Kompatybilną.  

 

Przeniesienie Adresu IP może być przeprowadzone przez Kontakt administracyjny pierwotnej Usługi 
Kompatybilnej, jeżeli jest on również Kontaktem administracyjnym dla docelowej Usługi Kompatybilnej.  

Przeniesienie Adresu IP może być przeprowadzone przez Kontakt techniczny pierwotnej Usługi 

Kompatybilnej, jeżeli jest on również kontaktem technicznym docelowej Usługi Kompatybilnej ORAZ pod 

warunkiem, że kontakt administracyjny tych dwóch Usług Kompatybilnych jest identyczny.  

Kontakt „administracyjny” i „techniczny” odnosi się do Kont Klientów powiązanych z Usługą Kompatybilną, 

wskazanych w Panelu zarządzania Klienta.  
 

11. ODSZKODOWANIE 

W uzupełnieniu do artykułu 8 (Skutki rozwiązania umowy), jeżeli Klient korzysta z jednego lub kilku Adresów 

IP w sposób powodujący umieszczenie tych Adresów IP na czarnych listach: 

(a) Klient będzie zobowiązany zrekompensować OVHcloud wszystkie konsekwencje wynikające z tego 

wpisu, w tym zwrócić wszelkie koszty (w tym wewnętrzne koszty administracyjne) związane z 

usunięciem z listy; oraz 
(b) OVHcloud będzie mogło w sposób natychmiastowy w całości lub w części przejąć Adresy IP 

udostępnione Klientowi w celu zachowania ich integralności i ich wartości, bez wynagrodzenia lub 

rekompensaty należnej Klientowi. 

 

12. NIESPECYFICZNOŚĆ ADRESÓW IP 

Adresy IP nie są konkretnie przypisane, co oznacza, że w przypadku, gdy dany Adres IP jest usunięty przez 

Klienta czy odzyskany przez OVHcloud, może on zostać natychmiast przydzielony przez OVHcloud innemu 
Klientowi. OVHcloud nie może zagwarantować, że adresy IP udostępnione Klientowi po uprzednim odebraniu 

lub usunięciu, nie będą identyczne z adresami uprzednio usuniętymi lub odebranymi. 

 

 


