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 SPECIALIOSIOS RIPE BLOKŲ TEIKIMO TAISYKLĖS 
 

 2011 m. kovo 2 d. versija 

 
Apibrėžimai: 
 
RIPE: Regioninis registras, atsakingas už Europos ir dalies Azijos IP adresų valdymą. 
 
 

1 STRAIPSNIS: OBJEKTAS 
 
Šios specialiosios taisyklės papildo pagrindines paslaugų teikimo sąlygas ir skirtųjų serverių nuomos 
sąlygas.  
 
Šiame dokumente siekiama apibrėžti IP adresų blokų užsakymo, rezervavimo ir naudojimo sąlygas, kurias 
taiko OVH.   
 
Paslauga užsakoma ir teikiama, tik jeigu Klientas sutinka besąlygiškai laikytis šių taisyklių. 
 
 
2 STRAIPSNIS: PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS 
 
IP adresų blokai gali būti priskirti bet kuriam Klientui, turinčiam Kliento ID ir skirtąjį serverį (su sąlyga, kad 
yra įjungta profesionalaus naudojimo parinktis, jeigu tokia teikiama šiai serverių kategorijai). 
 
Užsakyti IP adresų bloką galima per Kliento valdymo sąsają (OVH Tvarkytuvą). 
 
IP adresai gali būti priskirti tik blokais, ir vienam Klientui priskirtinų IP adresų skaičius negali viršyti 512 IP 
adresų. 
 
IP adresai rezervuojami mėnesiui, su pratęsimo galimybe. Ilgalaikė IP adresų rezervacija draudžiama. IP 
adresai rezervuojami, jeigu jų efektyvus panaudojimas siekia 80 procentų. 
 
Klientas turi užpildyti formą, pateikdamas duomenis, kurie vėliau bus įrašyti į visų jam suteiktų IP adresų ar 
jų blokų „Whois“ duomenų bazę.  
 
 

3 STRAIPSNIS: OVH ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
OVH įsipareigoja per 7 dienas išnagrinėti kiekvieną rezervacijos prašymą. Jeigu OVH per 7 dienas 
neatsako Klientui, laikoma, kad jo prašymas buvo atmestas. Tokiu atveju Klientas gali dar kartą pateikti 
prašymą. 
 
OVH negarantuoja, kad Kliento rezervuoti IP adresai bus suteikti.   
 

OVH įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Klientui būtų suteiktas jo rezervuotas IP adresų blokas, tačiau 
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jeigu rezervuotas blokas neprieinamas, OVH gali suteikti Klientui kitą, ekvivalentišką bloką.    
 
OVH negarantuoja, kad IP adresų blokai bus sudaryti iš vienas po kito einančių IP adresų.  
 
Bet kuriuo atveju, IP adresų blokų kiekis ribotas ir laikoma, kad jie prieinami teoriškai, todėl OVH 
negarantuoja IP adresų blokų prieinamumo.  
 
OVH negarantuoja Klientui suteikiamų IP adresų pastovumo. IP adresai gali būti bet kuriuo metu perskirstyti 
kitam Klientui. Jeigu ankstesnis IP adresų naudotojas buvo patrauktas atsakomybėn dėl šių adresų 
naudojimo, OVH įsipareigoja pranešti naujam IP adresų naudotojui ankstesnio naudotojo pavadinimą, jeigu 
šis yra žinomas OVH.  
 
OVH įsipareigoja pasirūpinti, kad Kliento pateikti duomenys būtų tinkamai skelbiami „Whois“ duomenų 
bazėje.  
 
OVH įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Kliento IP adresai būtų tinkamai priskirti jo pasirinktiems 
skirtiesiems serveriams. 
 
Pagal RIPE nuostatas, OVH įpareigota panaudoti 80% visų jai suteiktų IP adresų. Todėl OVH to paties 
reikalauja ir iš klientų.   
 
OVH pasilieka teisę nesuteikti Klientui naujų IP adresų, jeigu Klientas nepagrindžia 80% jų panaudojimo.  
 
Jeigu Klientas nesutinka su OVH reikalavimais ir nesilaiko RIPE nuostatų, OVH gali per 48 valandas atsiimti 
IP adresus, kurių Klientas nepanaudojo ar panaudojo netinkamai, arba atsiimti visą Klientui suteiktą IP 
adresų bloką. 
 
Jeigu IP adresų blokai panaudojami nesilaikant formoje aprašytų taisyklių, OVH praneš apie tai Klientui, 
prašydama peržiūrėti IP adresų blokų naudojimą ar tam tikrus formoje nurodytus teiginius.     
 
Jeigu OVH sužino, jog vienai paslaugai buvo panaudotas nepagrįstai didelis kiekis IP adresų, OVH praneš 
apie tai Klientui prašydama peržiūrėti jo IP adresų blokų naudojimą.  
 
OVH pasilieka teisę atmesti bet kurį naują Kliento prašymą.  
 
IP adresų kiekis yra ribotas, todėl Klientas įsipareigoja pagrįstai naudoti papildomus IP adresus.  
 
OVH įsipareigoja dėti visas pastangas, kad informuotų Klientą apie RIPE sąlygų pasikeitimus. Tačiau 
Klientas taip pat turi pranešti OVH apie naudojamų IP adresų statuso pasikeitimus.   
 
 
4 STRAIPSNIS: OVH ATSAKOMYBĖ 
 
OVH pasilieka teisę blokuoti bet kurį Klientui priskirtą IP adresą, jeigu pastarasis kelia pavojų OVH 
prieglobos platformos saugumui, pavyzdžiui, dėl piktybinių veiksmų ar aptikus sistemos saugos trūkumų. 
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OVH taip pat gali blokuoti ir atsiimti visus Kliento IP adresus, jeigu Klientas nesilaiko šių taisyklių.    
 
IP adresų blokai priskiriami pagal RIPE organizacijos nustatytas sąlygas. Todėl OVH įsipareigoja užtikrinti, 
kad jos klientams priskiriami IP adresai bus tinkamai naudojami. OVH taip pat turi pagrįsti, kad bus 
naudojama 80% visų jos IP adresų.   
 
OVH neprisiima atsakomybės už tai, kaip Klientas panaudoja jam priskirtus IP adresus. Klientas yra visiškai 
atsakingas už bet kurį jo turimų IP adresų neleistiną ir neteisėtą panaudojimą ar RIPE sutartinių sąlygų 
nesilaikymą.     
 
OVH neprisiima atsakomybės už informacijos, kurią Klientas pateikia „Whois“ formoje, tikrumą.  
 
OVH įsipareigoja suteikti technines priemones, kurios užtikrintų klientų IP adresų apsaugą, ypač jeigu tais 
IP adresais buvo nukreiptos kibernetinės atakos. Tačiau ši apsauga neįpareigoja OVH prisiimti finansinę 
atsakomybę už Kliento patirtus nuostolius; OVH atsako tik už prisiimtus įsipareigojimus.   
 
OVH pasilieka teisę, pasitelkdama technines priemones, tikrinti Kliento IP adresų panaudojimą, apie tai 
neprivalėdama iš anksto informuoti Klientą.  
 
OVH pasilieka teisę atmesti bet kurį prašymą suteikti naujus IP adresus, neprivalėdama Klientui pagrįsti 
tokio sprendimo. Tokį atsisakymą gali nulemti daugybė priežasčių, pavyzdžiui, netinkamas priskirtų IP 
adresų panaudojimas, IP adresų priskyrimą reglamentuojančių nuostatų nesilaikymas, OVH sutartinių 
sąlygų nesilaikymas, prieinamų IP adresų stoka, pateiktos informacijos netikslumas ir t.t.    
 
OVH įsipareigoja visą Paslaugos teikimo laikotarpį saugoti duomenis, kuriuos Klientas pateikia 
rezervuodamas IP adresus. Šiuos duomenis apie IP adresų bloko panaudojimą ir paskirtį OVH pateikia 
RIPE organizacijai, gavusi iš jos tokią užklausą. OVH jokiu būdu neperduoda šios informacijos tretiesiems 
asmenims.  
 
 
5 STRAIPSNIS: KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ 
 
Kliento nurodyta šalis juridiniam asmeniui turi atitikti jo ar jo filialų registracijos šalį, fiziniam asmeniui – šalį, 
kurioje jis gyvena. 
 
Klientas užtikrina pateikiamų duomenų tikrumą ir įsipareigoja pranešti OVH apie bet kokius pokyčius, dėl 
kurių reikėtų keisti IP bloko aprašus, ypač jeigu keičiasi: 
 Kliento tinklo pavadinimas 
 Tinklo aprašymas    
 
Klientas įsipareigoja per vieną mėnesį nuo IP adresų bloko suteikimo datos užtikrinti, kad bus naudojama 
80% IP adresų. Priešingu atveju, OVH pasilieka teisę atsiimti visus priskirtus IP adresus, o Klientui bus 
pasiūlyta užsakyti kitą IP adresų bloką, labiau atitinkantį IP adresų faktinį panaudojimą. Klientas įsipareigoja 
prašyti suteikti papildomą IP adresų bloką, tik jeigu jo turimo bloko ar blokų IP adresų panaudojimas siekia 
ar viršija 80%.  
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Klientas įsipareigoja naudoti suteiktus IP adresų blokus vadovaudamasis RIPE nuostatomis, o ypač: 
http://www.ripe.net/docs/ipv4-policies.html  
 
Klientas įsipareigoja laikytis visų RIPE reikalavimų, taikomų OVH suteiktiems IP adresų blokams. 
 
Klientas garantuoja, kad sugebės pagrįsti IP adresų poreikį, užtikrinant rezervuoto IP adresų bloko 80% 
panaudojimą. Todėl Klientas įsipareigoja per 48 valandas atsakyti į bet kurią OVH ar RIPE užklausą, ypač 
jeigu joje prašoma nurodyti IP adresų bloko panaudojimo lygį, pobūdį ir atitikimą nustatytoms taisyklėms.  
 
Jeigu panaudojimas neatitinka šių sutartinių įsipareigojimų ar RIPE reikalavimų, Klientas įsipareigoja imtis 
reikiamų veiksmų, kad IP adresų bloko panaudojimas per 48 valandas atitiktų OVH ir RIPE reikalavimus. 
 
Jeigu panaudojimas neatitinka OVH ar RIPE reikalavimų, Klientas sutinka, kad OVH savo nuožiūra gali 
atsiimti nepanaudotus ar netinkamai panaudotus IP adresus ar IP adresų blokus.  
 
Klientas supranta, kad netinkamu IP adresų blokų panaudojimo atveju, OVH gali atmesti visus vėlesnius IP 
adresų blokų užsakymus. 
 

Be šių taisyklių, Klientas įsipareigoja laikytis ir visų RIPE sąlygų, kurios gali būti keičiamos nepriklausomai 
nuo OVH noro ir specifikacijų. Klientas įsipareigoja gerbti RIPE sąlygas nuo to momento, kai jis sutiko jų 
laikytis. 
 
Klientui draudžiama iš OVH priskirtų IP adresų siųsti brukalą (spam). Bendrai kalbant, Klientui draudžiama 
verstis bet kuria neleistina ar neteisėta veikla naudojantis OVH priskirtais IP adresais.   
 
Klientas prisiima visišką atsakomybę už jam priskirtų IP adresų panaudojimą.  
 
Klientas įsipareigoja savarankiškai tvarkyti bet kurias specifines trečiosios šalies užklausas, susijusias su 
priskirto IP adreso panaudojimu.    
 
 
6 STRAIPSNIS: VYKDYMAS, ĮKAINIAI IR MOKĖJIMAI  
 
1) Klientas užsisako IP adresų blokus per savo valdymo sąsają (OVH Tvarkytuvą). 
Rezervuodamas bet kurį IP adresą, Klientas turės sumokėti už diegimą pagal išrašytą išankstinę sąskaitą. 
Diegimo išlaidų suma gali būti skirtinga, atsižvelgiant į užklausiamo IP adresų bloko dydį. Ši suma bus 
nustatyta pagal įkainių lentelę, pateiktą www.ovh.lt svetainėje.        
 
2) Sumokėjus už užsakymą ir jį patvirtinus, Klientui bus pasiūlyta užpildyti rezervacijos formą, pateikiant 
duomenis, kurie bus perduoti į Klientui priskiriamų IP adresų „Whois“ duomenų bazę.  
Neužpildžius reikiamos formos, IP adresai Klientui nebus priskirti.  
 
 


