Szczegółowe warunki promocji serwera wirtualnego «Starter» z domeną .pl
Wersja z dnia 07/09/2010

Artykuł 1

Opis promocji
OVH daje moŜliwość zamówienia usługi serwera wirtualnego « Starter » wraz z domeną .pl.
Zamówienie moŜe być złoŜone przez osoby fizyczne oraz prawne zameldowane na terenie Polski,
które wyraŜają chęć na przetestowanie usługi serwera wirtualnego w OVH.

Artykuł 2
Cel
Niniejszy dokument ma na celu ustalenie warunków promocji. Stanowi ono uzupełnienie dla
następujących dokumentów:
- Ogólnych warunków dzierŜawy serwera wirtualnego
- Ogólnych warunków rejestracji, odnawiania i transferu domen
- Szczegółowych warunków rejestracji domen
Rejestratorem domen .pl jest NASK (strona internetowa serwisu: www.dns.pl)
Klient akceptuje fakt, Ŝe rejestracja dowolnej domeny z rozszerzeniem .pl jest jednoznaczna z pełną
akceptacją wszystkich postanowień znajdujących się na stronie internetowej Rejestratora domeny.

Artykuł 3
Warunki korzystania z promocji
Rejestracja oferty promocyjnej jest moŜliwa w okresie od 07/09/2010 do 31/12/2010
Rejestracja serwera wirtualnego « Starter» jest dostępna dla osób prywatnych i firm posiadających
adres zameldowania lub działalności na terenie Rzeczypospolitej Polski.
W ramach oferty promocji Klient moŜe złoŜyć jedno zamówienie w ramach gospodarstwa
domowego lub prowadzonej działalności gospodarczej. OVH zastrzega sobie prawo do
wykonywania kontroli w celu weryfikacji tego warunku, a takŜe do anulowania bez ostrzeŜenia
zamówień złoŜonych niezgodnie z tym postanowieniem.

Artykuł 4
Sposób realizacji zamówienia w ramach promocji
Klient wskazuje nazwę domeny, która zostanie zarejestrowana wraz z serwerem wirtualnym «
Starter ». Aby skorzystać z warunków promocji, domena nie moŜe zostać zarejestrowana osobno.
W celu weryfikacji zamówienia złoŜonego w serwisie internetowym OVH, zostanie wykonane
połączenie telefoniczne na numer stacjonarny podany przez Klienta w identyfikatorze klienta.
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W terminie 14 dni (słownie: czternastu) od daty złoŜenia zamowienia w serwisie internetowym
OVH, zostanie wystawiona faktura potwierdzająca uruchomienie usługi na ten okres.
Klient ma obowiązek potwierdzenia zamówienia w terminie 14 dni (słownie: czternastu). Proces ten
odbywa się poprzez wprowadzeniu na stronie internetowej OVH, kodu aktywacyjnego podanego
przez automat w trakcie rozmowy telefonicznej. W przypadku braku aktywacji usługi w tym
terminie, OVH usunie domenę .pl zarejestrowaną wraz z serwerem wirtualnym.
Natychmiast po zakończeniu realizacji usługi w systemie zamówień OVH, Klient otrzyma drogą
mailową dane dostępowe do serwera wirtualnego wraz z fakturą promocyjną.

Artykuł 5
Szczegóły promocji
OVH oferuje w ramach darmowych testów, dostęp do serwera wirtualnego « Starter » o
następujących parametrach:
- Ilość miejsca na serwerze WWW: 20 GB
- Limit transferu: 4 TB
- Ilość skrzynek email: 100 (o pojemności 2GB kaŜda)
- Ilość baz danych sql perso: 10
- Ilość subdomen: 1000
W ramach usługi Klient nie ma dostępu do następujących parametrów:
- Dostęp do baz danych sql pro
- Brak moŜliwości skorzystania z usługi certyfikatu SSL
- Brak opcji multidomeny
Klient ma moŜliwość rejestracji jednej domeny .pl typu: pierwszego rzędu, funkcjonalnej lub
regionalnej.
Przez cały czas trwania okresu abonamentowego, Klient nie moŜe zainicjować operacji transferu
wychodzącego do innego operatora, domeny .pl zarejestrowanej w ramach niniejszej promocji.
Klient nie moŜe zmienić danych właściciela, o ile OVH nie wyrazi na to zgody.
Strefa DNS dla domeny .pl zarejestrowanej w ramach oferty promocyjnej wskazuje domyślnie na
serwer wirtualny « Starter ». Klient nie moŜe wykonać zmiany delegacji strefy DNS przez cały
okres trwania promocji.
Artykuł 6
Weryfikacja danych osobowych
OVH zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Klienta zarejestrowanych w systemie OVH w
trakcie składania zamówienia promocyjnego.
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Klient ma obowiązek dostarczyć do OVH dokumenty potwierdzające jego toŜsamość w terminie do
7 dni od momentu wysłania do niego zapytania mailem przez OVH. W przypadku braku
odpowiedzi w tym terminie, OVH zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi aktywowanej przez
Klienta.
Artykuł 7
Czas trwania / Odnowienie usługi
W ramach oferty promocyjnej usługa jest uruchamiana na okres 12 miesięcy (słownie: dwunastu), a
następnie odnawiana na identyczny okres.
W czasie trwania pierwszego okresu abonamentowego, na który została aktywowana usługa, OVH
skontaktuje się z Klientem w celu uzyskania potwierdzenia odnowienia usługi na okres 12 miesięcy.
W przypadku braku odpowiedzi lub nie wyraŜenia zgody przez Klienta, OVH zastrzega sobie
prawo do zawieszenia usługi oraz usunięcia danych znajdujących się na serwerze w dniu
wygaśnięcia usługi.
W chwili uruchomienia usługi na drugi dwunastomiesięczny okres abonamentowy, serwer
wirtualny « Starter » nie będzie mógł być odnowiony po raz kolejny. Aby kontynuować korzystanie
z usług OVH konieczne jest przeniesienie usługi serwera wirtualnego na inną – płatną, opcję. W
przypadku braku zmiany oferty hostingowej na opcję płatną, serwer wirtualny « Starter » wraz z
zarejestrowaną domeną .pl zostaną bezpowrotnie usunięte w dniu wygaśnięcia usługi.

Artykuł 8
Odpowiedzialność
Klient jest w pełni odpowiedzialny za wybór nazwy domeny oraz zawartość serwisu
umieszczonego w ramach oferty serwera wirtualnego « Starter ».
OVH zastrzega sobie prawo do zawieszenia bez ostrzeŜenia stron internetowych zarejestrowanych
w ramach promocji, które: stanowią przedmiot postępowania prokuratorskiego; na których zostały
umieszczone pliki, do których Klient nie posiada praw autorskich; są niezgodne z dobrymi
obyczajami; mogą spowodować przeniesienie odpowiedzialności na OVH z tytułu prowadzonego
serwisu.
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