Szczegółowe warunki korzystania z licencji Office
Wersja z dnia 29.09.2015 r.
ARTYKUŁ 1
Cel
1.1. Niniejsze warunki szczegółowe określają warunki techniczne i finansowe, na jakich OVH
zobowiązuje się udostępnić Klientowi usługę korzystania z licencji Office.
1.2. OVH przypomina Klientowi, że działa wyłącznie jako dystrybutor licencji Office.
1.3. Licencje te oparte są na usługach i funkcjonalnościach rozwijanych przez firmę
Microsoft, a OVH nie bierze udziału w ich rozwoju. Z tego tytułu do Klienta należy
zapoznanie się z terminami i warunkami firmy Microsoft oraz korzystanie z oferowanych
Usług zgodnie z warunkami opisanymi na stronie pod adresem:
http://devpartnercloudstorage.blob.core.windows.net/customeragreements/EMEA/MicrosoftC
loudAgreement(EMEA)ExUKR(POL)(Jul2014)(CR).pdf
ARTYKUŁ 2
Cena, płatności, czas trwania umowy
2.1. Kompletny cennik znajduje się na stronie http://www.ovh.pl.
2.2. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, licząc od momentu uruchomienia usług, przy
jednoczesnym zachowaniu okresu początkowego zobowiązania dwunastu miesięcy.
2.3. Płatność za pierwsze zamówienie dokonuje się przelewem na numer konta lub przez
kanały płatności online, podane w opisie zamówienia.
2.4. Z chwilą aktywacji usługi przez OVH, Klient może uzyskać licencje po zalogowaniu się
do Panelu klienta.
2.3. Pod koniec trwającego okresu abonamentowego OVH przystąpi do rozliczenia usługi
oraz obliczenia liczby licencji aktywowanych w tym okresie. Następnie OVH wystawi
Klientowi fakturę z uwzględnieniem miesięcznego kosztu dla wybranych Licencji.
Przykład: Zakładając, że Użytkownik uruchomił 15 Licencji, oraz, że była to maksymalna
liczba Licencji uruchomionych w miesiącu, OVH wystawi fakturę za 15 Licencji za całkowity
okres zgodnie z ceną za dany typ Licencji. Ceny Licencji są dostępne na stronie www.ovh.pl.
2.4. O ile Klient nie wykonał w Panelu Klienta operacji usunięcia Licencji, zostaną one
automatycznie przedłużone na kolejny okres.
2.5. W przypadku braku płatności lub braku potwierdzenia jej otrzymania, OVH wyśle na
adres email przypisany do identyfikatora klienta wiadomość z wezwaniem do zapłaty.
2.6. Jeżeli Klient nie opłaci usługi w ciągu kolejnych trzech dni, OVH przystąpi do
zawieszenia usługi oraz uruchomionych Licencji.
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2.7. Klient może odnowić usługę w terminie 48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia
o zawieszeniu usługi. W przypadku braku zaakceptowanej przez OVH płatności w tym
terminie, OVH usunie usługę oraz wszystkie przypisane do niej Licencje.
2.8. Każdy brak płatności, płatność nieprawidłowa (tj. operacja anulowana lub odrzucona,
niepełna kwota), płatność nie zawierająca koniecznych oznaczeń, lub dokonana za pomocą
środka lub procedury nie akceptowanych przez OVH, zostanie uznana za opóźnienie w
procesie płatności.
2.9. Klient zobowiązuje się, że osoby trzecie nie będą wysuwały roszczeń względem OVH
lub firmy Microsoft®. Jeśli jednak osoby trzecie wystąpią wobec OVH lub firmy
Microsoft® z roszczeniami z
tego tytułu, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia
wszelkich kosztów i wydatków, na podstawie dokumentów potwierdzających ich
poniesienie.
ARTYKUŁ 3
Prawa konsumentów
3.1. Klient będący Konsumentem wyraża zgodę na natychmiastową realizację usługi i
otrzymuje dostęp do niej w Panelu klienta. Od tego momentu, zgodnie z artykułem 38 Ustawy
o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
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