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Šių specialiųjų sąlygų, papildančių OVH pagrindines paslaugų teikimo sutarties sąlygas (ypač 
5  straipsnio  nuostatas),  tikslas  –  nustatyti  technines  ir  finansines  VIP pagalbos  paslaugos 
teikimo sąlygas.   

Paslaugos aprašymas

Paslauga suteikia Klientui galimybę visais OVH Klientui teikiamų paslaugų komerciniais ir 
techniniais  klausimais  kreiptis  į  savo asmeninius  OVH konsultantus.  Šiam Klientui  OVH 
teiks pirmenybę pranešimų apie sutrikimus ar gedimus atvejais. Klientui,  užsakiusiam VIP 
pagalbos paslaugą, OVH atliekama sutrikimų diagnostika bus teikiama nemokamai.    

Paslaugos aktyvavimas

OVH, po to, kai bus gautas Kliento išankstinis apmokėjimas, patvirtins Kliento VIP pagalbos 
paslaugos užsakymo faktą ir susisieks su Klientu bei jam pateiks asmeninių OVH konsultantų 
kontaktinius duomenis.  

OVH įsipareigojimai ir atsakomybė

OVH įsipareigoja teikti pirmenybę VIP pagalbos paslaugą užsisakiusio Kliento pranešimams 
bei  apie  pranešimų gavimą ir  užregistravimą Klientą  informuoti  nedelsiant.  OVH taip pat 
įsipareigoja  tokias  užklausas  (pranešimus)  nagrinėti,  jose  nurodytas  problemas  spręsti  ir 
informuoti  Klientą  apie  visus  jo  užklausos  atžvilgiu  atliekamus  ir/ar  reikalingus  atlikti 
veiksmus ir/ar taisymus skubos tvarka, pagal turimas galimybes. 

OVH  įsipareigoja  paskirti  Klientui  asmeninius  OVH  konsultantus,  kurie  įsipareigoja 
individualiai  rūpintis  visais  Kliento  pateikiamais  techniniais  ar  komerciniais  klausimais, 
susijusiais  su  OVH  Klientui  teikiamomis  paslaugomis.  Siekdama  užtikrinti  Paslaugos 
nenutrūkstamumą, OVH pasilieka teisę paskirti laikinus ar naujus OVH konsultantus Klientui. 
Jeigu  įprastas  Kliento  konsultantas  nebus  pasiekiamas  arba  negalės  teikti  paslaugų,  OVH 
imsis  visų  įmanomų  priemonių,  kad  Klientui  būtų  paskirtas  naujas  OVH  konsultantas, 
atsakingas už visų Kliento užklausų išsprendimą. 

Kliento įsipareigojimai ir atsakomybė

Klientas negali kreiptis į asmeninius konsultantus dėl paslaugų, kurių jis tiesiogiai neužsisakė 
bendrovėje OVH. Be to, Klientui draudžiama perduoti  asmeninių konsultantų kontaktinius 
duomenis savo klientams ar kitiems tretiesiems asmenims, todėl šalys susitaria, kad Klientui 
pažeidus aptariamą draudimą, OVH įgyja teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti  sutartį  su 
Klientu  informuojant  Klientą  vienu  iš  kontaktų,  nurodytų  Kliento  paskyroje,  ir  tokiu 
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informaciniu pranešimu vienašališkai įskaitant Kliento sumokėtą mokestį už paslaugas kaip 
baudą už aptariamos nuostatos pažeidimą.

OVH taip pat turi teisę nepriimti bet kurios užklausos, prieštaraujančios minėtoms sutartinėms 
nuostatoms.   

Paslaugos teikimo trukmė:

Ši  VIP pagalbos  paslaugų  teikimo  sutartis  sudaroma  (paslauga  aktyvuojama)  12  mėnesių 
laikotarpiui nuo mokėjimo gavimo OVH bendrovėje momento. 

Paslaugų apmokėjimas: 

Klientui  sudarius  VIP pagalbos  paslaugos  teikimo sutartį,  OVH įsipareigoja  savo lėšomis 
atlikti diagnostiką sutrikimų ar gedimų atvejais. Šalys susitaria, jog Klientas atskirai mokės 
tik už sutrikimų ar gedimų šalinimo sąmatoje aprašytų paslaugų suteikimą.

Šalys  susitaria,  jog Klientas už šiose sąlygose nustatytos  trukmės VIP pagalbos paslaugos 
teikimą įsipareigoja iš anksto sumokėti pavedimu į OVH sąskaitą pagal įkainius, nustatytus 
OVH interneto svetainėje www.ovh.lt.
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