
SPECIALIOSIOS OVH SSL SERTIFIKATO NAUDOJIMO SĄLYGOS 

Versija: 2013-08-13

1 STRAIPSNIS: TIKSLAS 

Šių  specialiųjų  sąlygų,  papildančių  pagrindines OVH paslaugų  teikimo sutarties sąlygas ir
specialiąsias  domenų  registravimo,  atnaujinimo  ir  perdavimo  sąlygas,  tikslas  –  apibrėžti
technines ir finansines sąlygas, kurių OVH ir Klientas įsipareigoja laikytis teikiant Klientui
elektroninio SSL sertifikato paslaugą (toliau – Paslauga) interneto svetainėje, kurią Klientas
talpina OVH interneto svetainių  priegloboje ar kitoje OVH teikiamoje su OVH talpinimo
platforma  suderintoje  talpinimo  paslaugoje  (dedikuotame  serveryje,  cloud,  virtualiame
serveryje),  ir kuri susieta su Kliento pasirinktu ir OVH įregistruotu domenu, kurio sąvoka
pateikta specialiųjų domenų registravimo, atnaujinimo ir perdavimo sąlygose.      

Jeigu tarp šių specialiųjų sąlygų ir pagrindinių sąlygų ir (ar) specialiųjų domenų registravimo,
atnaujinimo  ir  perdavimo  sąlygų  atsiranda  prieštaravimų,  pirmiausia  atsižvelgiama  į  šį
dokumentą. 

2 STRAIPSNIS: PRIEIGA PRIE PASLAUGOS IR TEIKIMO SĄLYGOS 

Elektroninis  SSL  sertifikatas  –  tai  skaitmeniniu  būdu  pasirašyta  ir  sertifikavimo  įstaigos
išduota  elektroninė  duomenų  rinkmena,  kurioje  domenas  teisine  prasme  susiejamas  su
interneto svetainės valdytoju, ir kuri leidžia nustatyti interneto svetainės tapatumą. 

Naudojant  elektroninį  SSL sertifikatą,  Kliento duomenų  perdavimas šifruojamas interneto
svetainėje, susietoje su OVH įregistruotu domenu.

OVH gali pasiūlyti Paslaugą tik tokiu atveju, jeigu Klientas administruoja domeną ir OVH
interneto svetainių prieglobą ar kitą su OVH talpinimo platforma suderintą paslaugą. Teikiant
Paslaugą vienam domenui suteikiamas vienas elektroninis SSL sertifikatas. 

Visos  su  Paslauga  suderintos  interneto  svetainių  talpinimo  paslaugos  nurodytos  OVH
interneto svetainėje: http://www.ovh.lt.

Norėdamas užsisakyti Paslaugą, Klientas turi būti užsisakęs vieną ar daugiau domenų OVH
interneto svetainėje http://www.ovh.lt ir naudoti suderintą interneto svetainių talpinimo paslaugą.

OVH įsipareigoja paruošti Paslaugą naudojimui per kuo įmanoma trumpiausią laikotarpį nuo
Kliento užsakyto domeno patvirtinimo Registre ir  DNS įrašų,  būtinų  tinkamam Paslaugos
veikimui užtikrinti, paskelbimo.    

Klientas yra informuotas ir sutinka, kad elektroninis SSL sertifikatas susiejamas su Kliento
pasirinktu domenu (su ar be WWW), tačiau negali būti susiejamas su jokiais kitais domenais
ar pasirinktam domenui priklausančiais subdomenais, todėl visą Sutarties galiojimo laikotarpį
Klientas negalės perkelti  elektroninio SSL sertifikato iš  vieno domeno į  kitą,  įregistruotą
OVH ar trečiųjų šalių registre. 
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3 STRAIPSNIS: KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ 

Klientas, pateikdamas Paslaugos užsakymą, patvirtina, jog sutinka ir įsipareigoja laikytis šių
sąlygų  ir  kitų  šiame dokumente nurodytų  sąlygų  ir  tuo pačiu  įgalioja  OVH atstovauti  jo
interesams sertifikavimo įstaigoje, kai OVH turi gauti sutikimą dėl registravimo sertifikavimo
įstaigoje ir patvirtinti Kliento užsakymą sertifikavimo įstaigoje. Šiais tikslais Klientas suteikia
OVH leidimą  perduoti  sertifikavimo įstaigai  tik  su  Klientui  teikiama Paslauga  susijusius
duomenis, kurių ši įstaiga gali pareikalauti.     

Klientas įsipareigoja visais Paslaugos teikimo klausimais kreiptis tik į OVH kaip į vienintelį ir
unikalų Paslaugos kontaktą. Šalių susitarimu, Klientas negali tiesiogiai kreiptis į sertifikavimo
įstaigą be išankstinio OVH sutikimo.   

Klientas įsipareigoja pateikti  OVH tikslius ir  atnaujintus duomenis,  susijusius su Klientui
teikiama Paslauga. Klientas informuotas ir sutinka, kad jam pateikus neteisingus duomenis,
OVH ar sertifikavimo įstaiga turi teisę atšaukti elektroninį SSL sertifikatą. Šalys susitaria, kad
už  elektroninio  SSL  sertifikato  atšaukimą  šiame  punkte  nurodytais  pagrindais,  atsako
Klientas,  todėl  Kliento sumokėtas  Paslaugos teikimo mokestis įskaitomas kaip baudos už
sutartinių įsipareigojimų nevykdymą sumokėjimas ir Klientui nėra grąžinamas.

Klientas prisiima visišką atsakomybę už interneto svetainės, kurioje įdiegtas elektroninis SSL
sertifikatas, talpinimą ir jai administruoti reikalingos prieigos naudojimą. 

Klientas įsipareigoja naudoti Paslaugą rūpestingai, atsakingai ir apdairiai, kaip to reikalauja
rūpestingo verslininko elgesio standartai ir teisės aktai.  

4 STRAIPSNIS: OVH ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ 

OVH įsipareigoja  rūpestingai  ir  atsakingai  teikti  kokybišką  Paslaugą  pagal  patyrusiam ir
profesionaliam atitinkamų paslaugų teikėjui keliamus reikalavimus ir techninius pajėgumus.
OVH atsako tik už Paslaugos naudojimui reikalingų priemonių tinkamą funkcionavimą, tačiau
nėra  atsakinga  už  tolimesnį  naudojimąsi  Paslauga  ir  su  tokiu  naudojimusi  susijusius
sutrikimus ar klaidas.   

Sutartiniai OVH įsipareigojimai apsiriboja tik elektroninio SSL sertifikato įdiegimu interneto
svetainėje, talpinamoje OVH priegloboje ar kitoje su OVH talpinimo platforma suderintoje
talpinimo paslaugoje ir susietoje su Kliento domenu, įregistruotu OVH. 

OVH pasilieka teisę,  savo nuožiūra ir  iš  anksto ne mažiau  nei  per  trisdešimt  (30)  dienų
įspėjusi  Klientą  įprastomis  komunikacijos  priemonėmis (el.  pašto  konferencijoje,  forume,
interneto svetainėje http://www.ovh.lt), imtis Paslaugos keitimo ar teikimo sustabdymo veiksmų,
jeigu paaiškėja,  jog sertifikavimo įstaiga  nebevykdo savo veiklos ar  nebeturi  teisės teikti
elektroninių SSL sertifikatų.  
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Tokiu atveju, OVH įsipareigoja išmokėti Klientui kompensaciją proporcingai už laikotarpį,
kuriuo paslaugos nebuvo teikiamos – nuo Paslaugos keitimo ar teikimo sustabdymo dienos iki
numatytos Paslaugos galiojimo pabaigos datos. 

5 STRAIPSNIS: SUTARIES TRUKMĖ IR PASLAUGOS GALIOJIMAS  

Kliento užsakoma Paslauga galioja tol,  kol Klientas naudosis OVH teikiamomis interneto
svetainių  prieglobos  ir  domeno  vardo  suteikimo  paslaugomis.  Paslauga  pratęsiama
automatiškai,  Klientui  atnaujinus  (užsakius  naujam  laikotarpiui)  su  ja  susietą  interneto
svetainių talpinimo paslaugą ir domeno vardo suteikimo paslaugą, išskyrus atvejį, kai Klientas
pageidauja, kad Paslauga nustotų galioti. 

Kadangi  Klientas yra  informuotas,  jog Paslaugos teikimui  būtinos ankstesniame paragrafe
nurodytos  veikiančios  paslaugos,  Klientas  supranta  ir  sutinka,  kad  elektroninis  SSL
sertifikatas  bus  pašalintas  pasibaigus  susietos  interneto  svetainių  talpinimo  paslaugos  ar
domeno vardo galiojimui. Todėl Klientas įsipareigoja laiku atnaujinti OVH teikiamą interneto
svetainių  talpinimo  ar  domeno  vardo  galiojimo  paslaugą,  kad  išsaugotų  elektroninį  SSL
sertifikatą,  susietą  su šiai  interneto svetainių prieglobai priskirtu domenu. Šiame paragrafe
nurodytų įsipareigojimų nesilaikymo atveju, šalių susitarimu laikoma, kad elektroninis SSL
sertifikatas  nustojo  galioti  dėl  Kliento kaltės,  todėl  Kliento sumokėtas  Paslaugos  teikimo
mokestis  įskaitomas kaip  baudos  už  sutartinių  įsipareigojimų  nevykdymą  sumokėjimas  ir
Klientui nėra grąžinamas. 

6 STRAIPSNIS: TEISĖ ATSISAKYTI 

Tuo atveju, kai Klientas yra verslininkas ar juridinis asmuo, Paslaugą užsakantis su verslu
susijusiems poreikiams tenkinti,  Sutartis pasibaigia,  jeigu iki  apmokėto Paslaugos teikimo
laikotarpio pabaigos Klientas neužsako Paslaugos naujam laikotarpiui. Sutartis taip pat gali
būti nutraukiama šalių susitarimu arba teisės aktų nustatyta tvarka.

Tuo atveju, kai Klientas yra vartotojas, šalys, atsižvelgdamos į tai, jog Paslauga yra susiejama
su konkrečiu Kliento domeno vardu ir prieglobos paslaugų teikimu (yra pritaikyta Klientui),
susitaria, jog vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.367 str. 4 d. 5 punktu, Klientui netaikoma
teisė atsisakyti Sutarties, numatyta LR Civilinio kodekso 6.367 str. 1 ir 2 dalyse.

Klientas informuotas ir sutinka, kad elektroninio SSL sertifikato sukūrimas domenui laikomas
paslauga, individualiai pritaikyta Klientui, kaip numatyta aukščiau minėtame straipsnyje.  

Klientas informuotas ir sutinka, kad po užsakymo pateikimo įsigaliojus šioms nuostatoms ir
OVH  paruošus  Paslaugą  naudojimui,  Paslauga  aktyvuojama  ir  iš  karto  suteikiama  visa
apimtimi visam Kliento užsakytam laikotarpiui, todėl  nutraukdamas Paslaugos teikimo sutartį
Klientas neturės teisės reikalauti grąžinti už suteiktą Paslaugą sumokėtų sumų, tačiau turės
teisę reikalauti sustabdyti (išjungti) Paslaugos veikimą likusiam suteiktos Paslaugos galiojimo
laikotarpiui.
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