Szczegółówe warunki korzystania z adresacji IP w trybie UDP

Wersja z dnia 20.07.2012 r.

Definicje
Sieć: Urządzenia sieciowe i routery wchodzące w skład sieci OVH i podłączone do sieci
Internet.
UDP: Protokół internetowy funkcjonujący w trybie bez połączenia.

Wstęp
OVH dysponuje środkami, które mają zabezpieczyć infrastrukturę sieciową oraz zapewnić
najwyższą jakość oferowanych usług. Wszystkie środki stosowane przez OVH służą
ograniczeniu ataków z sieci OVH. OVH zdaje sobie sprawę, że stosowane zabezpieczenia
mogą wpływać na dostępność usługi, dlatego oferuje swoim klientom usługę adresacji IP bez
ochrony.

Artykuł 1
Cel
Niniejsze warunki ogólne są uzupełnieniem ogólnych warunków dzierżawy serwera
dedykowanego i mają na celu określenie warunków dotyczących korzystania z usługi
adresacji IP UDP.

Artykuł 2
Opis usługi i warunki korzystania z usługi
Adres IP, który nie jest chroniony, pozwala Klientowi na uruchamianie połączeń między
jego dwoma serwerami, w tym z wykorzystaniem zdalnego połączenia, bez limitów środków
zabezpieczających wprowadzonych przez OVH w sieci OVH.
Usługa jest dostępna dla każdego Klienta OVH, który posiada przynajmniej jeden serwer
dedykowany w OVH z aktywną opcją 'zastosowanie profesjonalne'.
Klient nie może modyfikować informacji zawartych w bazie Whois dla adresu IP UDP.
Klient może przenosić adres IP UDP pomiędzy serwerami dedykowanymi w OVH, pod
warunkiem uruchomienia dla nich opcji 'zastosowanie profesjonalne'. Operacja jest
dostępna po zalogowaniu się do panelu klienta.
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Artykuł 3
Płatności
Minimalny czas zamówienia Usługi wynosi 1 miesiąc. Usługa pozostaje aktywna pod
warunkiem opłacania opłaty abonamentowej dla serwera, do którego została przypisana.
Klient ma możliwość przeniesienia adresu IP UDP na inny serwer. W takim przypadku
płatność za każdy adres IP UDP zostanie przypisana do nowego serwera.
Po wygaśnięciu umowy dzierżawy serwera dedykowanego, do którego przypisana jest
usługa, adres IP UDP zostanie automatycznie uwolniony i nie będzie mógł zostać po raz
kolejny przyznany Klientowi.

Artykuł 4
Zobowiązania i odpowiedzialność Klienta
Klient zobowiązuje się do używania usługi zgodnie z ogólnymi warunkami dzierżawy serwera
dedykowanego w OVH.
Adres IP UDP nie posiada zabezpieczeń wprowadzonych domyślnie przez OVH.
Weryfikacja poprawnego działania adresu IP UDP leży wyłącznie po stronie Klienta.
Każdy atak wykonany z adresu IP UDP lub na adres IP UDP będzie podstawą do
natychmiastowego i nieodwracalnego zawieszenia usługi. Ponadto Klient nie będzie mógł
ponownie uruchomić ani zamówić nowej opcji adresu IP UDP dla swojego konta kienta.
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