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SPECIALIOSIOS PRIVATE CLOUD® WINDOWS® S ĄLYGOS 

Versija: 2011-07-01   
 

1 STRAIPSNIS: TIKSLAS 

Šio priedo, papildančio specialiąsias Private Cloud® sprendimų sąlygas, tikslas – nustatyti 
technines ir finansines sąlygas, pagal kurias bendrovė OVH įsipareigoja suteikti Klientui 
prieigą prie MICROSOFT WINDOWS® licencijų, reikalingų Kliento Private Cloud® 
sprendimuose esančių virtualių mašinų naudojimui.  

 

2 STRAIPSNIS: PASLAUGOS APRAŠYMAS 

Bendrovė OVH Klientui jo virtualizacijos sąsajoje pateikia iš anksto sukonfigūruotų virtualių 
mašinų, naudojamų su MICROSOFT WINDOWS® operacinės sistemos licencijomis, 
modelius. 

Klientas sutinka, kad ši programinė įranga priklauso trečiosioms šalims ir nėra bendrovės 
OVH sukurtas produktas.  

Bendrovė OVH įsipareigoja suteikti Klientui tik šių virtualių mašinų modelių naudojimui 
reikalingas priemones. 

 

3 STRAIPSNIS: PASLAUGOS ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

Paslaugos užsakymo metu ar vėliau bet kuriuo metu Klientui jo valdymo sąsajoje suteikiami 
virtualių mašinų, naudojamų su MICROSOFT WINDOWS® operacinės sistemos 
licencijomis, modeliai.  

Prieš įdiegdamas virtualių mašinų modelius savo Private Cloud® sprendimuose, Klientas turi 
susipažinti ir sutikti su programinės įrangos licencijos naudojimo sąlygomis.  

Pasitelkdamas virtualizacijos sąsają, Klientas pats savo prieglobos (host) serveriuose įdiegia ir 
valdo virtualias mašinas, naudojamas su MICROSOFT WINDOWS® licencijomis. 

Tik aktyvavus tam tikrus virtualizacijos nustatymus, virtualios mašinos, naudojamos su 
MICROSOFT WINDOWS® licencijomis, gali būti perkeltos į naują prieglobos (host) serverį. 
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Klientas gali sukonfigūruoti savo virtualizacijos sąsają taip, kad toks perkėlimas nebūtų 
įmanomas.  

Virtualių mašinų skaičius yra neribojamas ir OVH primena, kad tik pats Klientas atsako už 
tinkamą savo virtualių mašinų funkcionavimą ir už prieglobos (host) serverių resursų 
prieinamumą.    

 

4 STRAIPSNIS: APMOKĖJIMAS 

MICROSOFT WINDOWS® licencijų naudojimui taikomi įkainiai pateikiami OVH interneto 
svetainėje http://www.ovh.lt. Įkainiai nurodomi be PVM, atsižvelgiant į Kliento pasirinktus 
prieglobos (host) serverių modelius.        

Paskutinę mėnesio dieną Klientui parengiama sąskaita pagal mėnesinius įkainius už kiekvieną 
prieglobos (host) serverį, kuriame per šį laikotarpį buvo įjungta bent viena virtuali mašina, 
naudojama su MICROSOFT WINDOWS® licencija. Prieglobos (host) serveriui taikomas 
fiksuotas įkainis, kuris nepriklauso nuo Kliento prieglobos (host) serveryje aktyvuotų virtualių 
mašinų skaičiaus. 

Klientas sutinka, kad perkėlus virtualias mašinas, naudojamas su MICROSOFT 
WINDOWS® licencijomis, į naują prieglobos (host) serverį, de facto bus pateikta sąskaita už 
antrąjį prieglobos (host) serverį, kaip numatyta šios paslaugos teikimo sąlygose.  

 


