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1 STRAIPSNIS: TIKSLAS

Šios specialiosios sąlygos papildo pagrindines bei specialiąsias OVH paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.

Šios sutarties tikslas – apibrėžti papildomo tinklo pralaidumo parinkties naudojimo sąlygas. 

Klientas gali  užsakyti  ir  naudoti  papildomo tinklo  pralaidumo parinktį  tik  patvirtinęs sutikimą  laikytis  šių
specialiųjų sąlygų.  

2 STRAIPSNIS: PASLAUGOS APRAŠYMAS 

Jeigu  Kliento  vykdomai  veiklai  reikalingas  papildomas  tinklo  pralaidumas,  kurio  nesuteikia  Kliento
naudojami  OVH dedikuoti  serveriai,  taip  pat  jeigu numatytas  didelės apimties ir  (arba)  nuolatinis  tinklo
pralaidumo naudojimas, Klientas gali  papildomai užsakyti  pageidaujamą OVH tinklo pralaidumo parinktį.
Specialiems poreikiams pritaikyti 3 (trys) tinklo pralaidumo parinkties pasiūlymai, jų užsakymo sąlygos ir
kainos Klientui pateikiami OVH interneto svetainėje adresu http://www.ovh.lt/  ir (arba) OVH paslaugų valdymo
sąsajoje.    

Klientas  informuojamas  ir  sutinka,  kad  pasirinkdamas  vieną  iš  papildomo  tinklo  pralaidumo  parinkčių
Klientas  gali  pakeisti  tinklo  pralaidumo naudojimo  paskirtį,  t.y.  pritaikyti  bendrą  panaudojimo  pajėgumą
duomenų  srautui,  išeinančiam  iš  serverio,  bet  negali  pakeisti  OVH  tinklo  viduje  naudojamo  tinklo
pralaidumo.   
 
Papildomas tinklo pralaidumas suteikiamas ir  priskiriamas tik vienam serveriui,  todėl negali  būti  bendrai
naudojamas su kitais serveriais. 

Papildomas tinklo pralaidumas gali būti užsakytas Kliento valdymo sąsajoje bet kuriuo metu, jeigu Klientas
turi užsisakęs bent vieną su savo pasirinktu pasiūlymu suderinamą dedikuotą serverį.

OVH  patvirtinus  Kliento  užsakymą,  papildomas  tinklo  pralaidumas  priskiriamas  Kliento  pasirinktam
unikaliam  dedikuotam  serveriui  ir  automatiškai  susiejamas  su  šio  dedikuoto  serverio  apmokėjimo
laikotarpiu. Klientui pratęsiant su papildomu tinklo pralaidumu susieto dedikuoto serverio nuomos paslaugą,
Klientas bus automatiškai apmokestinamas ir už tolesnį papildomo tinklo pralaidumo naudojimą, iki susieto
dedikuoto  serverio  nuomos  laikotarpio  pabaigos.  Klientas  informuojamas  ir  sutinka,  jog  po  papildomo
pralaidumo parinkties užsakymo patvirtinimo, visą Kliento dedikuoto serverio nuomos sutarties galiojimo
laikotarpį Klientas negalės nei atšaukti, nei perleisti ar kitaip perkelti papildomo tinklo pralaidumo parinkties.
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3 STRAIPSNIS: PASIŪLYMAS „OPTIMALUS“

Klientui pasirinkus papildomo pralaidumo parinkties pasiūlymą „Optimalus“, iš serverio išeinantis duomenų
srautas (išskyrus OVH tinklo viduje naudojamą tinklo pralaidumą) nukreipiamas į vieno (unikalaus) Tranzito
operatoriaus tinklą. 

Klientas informuojamas ir supranta, kad Kliento pasirinkto tinklo pralaidumo kokybė priklauso nuo Tranzito
operatoriaus tinklo jungčių su kitais tarpusavyje susietais tinklais kokybės.

OVH neprisiima atsakomybės dėl šio tinklo pralaidumo kokybės. Klientas informuojamas ir supranta, kad
Kliento paslaugos veikimas gali sutrikti dėl Tranzito operatoriaus patiriamų sutrikimų ar gedimų. 

Tranzito operatoriui  dalinai  ar visiškai  nevykdant įsipareigojimų dėl patiriamų sutrikimų ar gedimų, OVH
neatliks jokių techninės priežiūros ir (arba) intervencijos veiksmų, kad nukreiptų Kliento duomenų srautą į
kitą(-us) sujungimo tašką(-us) (peering point).  

4 STRAIPSNIS: PASIŪLYMAS „PREMIUM“

Klientui pasirinkus papildomo pralaidumo parinkties pasiūlymą „Premium“, iš serverio išeinantis duomenų
srautas (išskyrus OVH tinklo viduje naudojamą tinklo pralaidumą) nukreipiamas į kelių Tranzito operatorių
tinklus, papildomai užtikrinant OVH sujungimus su daugiau nei 900 trečiųjų šalių tinklų.   

Vienam ar  keletui  Tranzito operatorių patiriant  sutrikimus ar  gedimus, duomenų srautas automatiškai ir
sklandžiai nukreipiamas į kitų tiekėjų tinklus, todėl užtikrinamas geresnis prieinamumas. 

5 STRAIPSNIS: PASIŪLYMAS „GOLD“

Klientui  pasirinkus pasiūlymą „Gold“,  iš serverio išeinantis duomenų srautas (išskyrus OVH tinklo viduje
naudojamą tinklo pralaidumą) nukreipiamas į visų tiėkėjų tinklus, kurie tarpusavyje sujungti su OVH tinklu
(šiuo metu daugiau nei 1200 tiekėjų).   

OVH  įsipareigoja  imtis  visų  įmanomų  priemonių,  siekdama  užtikrinti  optimizuotą  iš  serverio  išeinančio
duomenų srauto nukreipimą į interneto tinklą per visus prieinamus sujungimo taškus.  

Vienam ar  keletui  tiekėjų  patiriant  sutrikimus  ar  gedimus,  duomenų  srautas  automatiškai  ir  sklandžiai
nukreipiamas į kitų tiekėjų tinklus, kurie tarpusavyje sujungti su OVH tinklu, todėl užtikrinamas maksimalus
prieinamumas. 
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