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SPECIALIOSIOS UDP IP 
PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS 

  
 Versija: 2012-07-20  

 
 
Sąvokos:  
 
Galiniai telekomunikacijų įrenginiai: OVH tinklą sudarantys ir prie interneto prijungti tinklo 
įrenginiai ir maršrutizatoriai.  
 
UDP: Duomenų perdavimo protokolas, leidžiantis Kliento nuomojamiems serveriams veikti 
off-line režimu.    
 
 
PREAMBULĖ 
 
Siekdama užtikrinti kuo geriausią teikiamų paslaugų kokybę savo klientams, bendrovė OVH 
naudoja savo infrastruktūros apsaugos priemones, kurių tikslas – apriboti informacines atakas 
į OVH tinklą. Suvokdama, kad šios priemonės gali turėti tam tikrą ribojamą poveikį kai 
kuriems klientams teikiamoms paslaugoms, bendrovė OVH nusprendė pasiūlyti klientams 
neapsaugotą IP adresą.   
 
 
1 STRAIPSNIS: TIKSLAS 
 
Šių specialiųjų sąlygų, papildančių OVH pagrindinės paslaugų teikimo sutarties sąlygas ir 
skirtųjų serverių nuomos sutarties sąlygas, tikslas – nustatyti UDP IP paslaugos teikimo 
sąlygas, su kuriomis Klientas susipažįsta ir sutinka paslaugos užsakymo metu pažymėdamas 
atitinkamą užsakymo dalį ir paspausdamas mygtuką „Tęsti“.   
 
 
2 STRAIPSNIS: PASLAUGA IR JOS SUTEIKIMO SĄLYGOS   
 
Neapsaugotas IP adresas suteikiamas Klientui siekiant užtikrinti, kad OVH tinkle įdiegtos 
apsaugos priemonės neribos Kliento vykdomų mainų tarp Kliento serverio ir vieno ar kelių 
nuotolinių klientų.  
 
Paslauga prieinama bet kuriam bendrovės OVH klientui, naudojančiam skirtąjį OVH serverį 
su aktyvuota profesionalaus naudojimo parinktimi. Klientas, turintis daugiau nei vieną skirtąjį 
serverį, atitinkamai gali turėti daugiau nei vieną UDP IP adresą. 
 
Klientas negali keisti savo adreso informacijos, saugomos „Whois“ duomenų bazėje. 
 
Klientas savo valdymo sąsajoje turi galimybę priskirti savo UDP IP kitam iš savo skirtųjų 
serverių, jeigu aktyvuota profesionalaus naudojimo parinktis.    
 
Pasibaigus skirtojo serverio, su kuriuo susieta teikiama Paslauga, nuomos laikotarpiui, UDP 
IP adresas bus automatiškai atskirtas ir vėliau negalės būti priskirtas Klientui, išskyrus atvejį, 
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kai klientas iki skirtojo serverio, su kuriuo susieta teikiama Paslauga, nuomos pabaigos 
laikotarpio pasinaudoja savo teise turimą UDP IP adresą priskirti kitam jo nuomojamam 
skirtajam serveriui. 
 
Klientas informuojamas, jog turi teisę užsakyti ir naudoti UDP IP paslaugą tik tuo atveju, 
jeigu Klientas nuomoja OVH skirtąjį serverį. Klientas informuojamas ir sutinka, jog UDP IP 
paslauga teikiama kartu su skirtojo serverio nuomos paslauga, todėl jos užsakymo laikotarpis 
turi sutapti su skirtojo serverio nuomos laikotarpiu, kuriam pasibaigus UDP IP paslaugos 
teikimas nutraukiamas. Klientas taip pat informuojamas ir sutinka, kad UDP IP paslauga 
negali būti nutraukta atskirai nuo skirtojo serverio nuomos paslaugos, todėl UDP IP paslaugos 
teikimo nutraukimui taikomos skirtojo serverio nuomos paslaugos nutraukimo sąlygos bei 
bendrosios paslaugų teikimo sąlygos, tačiau OVH primena, jog UDP IP paslaugos ir skirtojo 
serverio nuomos paslaugos atsiejimo tikslais Klientas be jokių apribojimų gali priskirti IP 
UDP paslaugą kitam jo nuomojamam skirtajam serveriui. 
 
 
3 STRAIPSNIS: APMOKĖJIMAS 
 
Paslauga užsakoma mažiausiai 1 mėn. laikotarpiui, pagal įkainius, galiojančius paslaugos 
užsakymo dieną bei skelbiamus OVH interneto svetainėje www.ovh.lt.  
 
Klientas supranta ir sutinka, jog paslaugos teikimas susiejamas su konkrečiu skirtuoju 
serveriu ir UDP IP paslauga, nuo jos pasirinkimo momento, teikiama tol, kol Klientas 
nuomoja skirtąjį serverį, kuriam priskirtas neapsaugotas IP adresas. 
 
Klientui pasinaudojus galimybe priskirti UDP IP kitam skirtajam serveriui,  mokestis už UDP 
IP bus automatiškai susietas su nauju skirtuoju serveriu. 
 
 
4 STRAIPSNIS: KLIENTO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 
Klientas įsipareigoja naudoti Paslaugą laikantis šiai Paslaugai taikomų OVH pagrindinės 
paslaugų teikimo sutarties sąlygų ir skirtųjų serverių nuomos sutarties sąlygų. 
 
Klientas užsakydamas paslaugą sutinka ir supranta, kad UDP IP adresui netaikomos OVH 
naudojamos apsaugos priemonės, todėl Klientas įsipareigoja savo jėgomis ir savo sąskaita 
imtis visų nuo jo priklausančių veiksmų ir visų įmanomų apsaugos priemonių, kad užtikrintų, 
jog su šiuo IP adresu susieta veikla nepakenks OVH tinklui.        
 
Klientas, atsižvelgiant į ankstesnį įsipareigojimą, patvirtina ir sutinka, jog tuo atveju jeigu iš 
ar į UDP IP bus vykdoma informacinė ataka, Paslaugos teikimą OVH gali nedelsiant ir 
vienašališkai nutraukti. Tokiu atveju, Klientas sutinka, jog nebegalės naudotis Paslauga ir 
nebegalės iš naujo jos užsisakyti, o Kliento už paslaugą sumokėti pinigai bus laikomi bauda už 
aptartų įsipareigojimų nesilaikymą ir Klientui nebus grąžinami. 
 


