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ČLÁNEK 1: PŘEDMĚT

Tyto zvláštní podmínky doplňují všeobecné podmínky služby a zvláštní podmínky.

Mají za cíl definovat podmínky pro nabídky Šířky pásma.

Žádosti a použití těchto nabídek podléhají úplnému schválení těchto smluvních podmínek.

ČLÁNEK 2: POPIS SLUŽBY

OVH nabízí svým Zákazníkům, jejichž činnost je spojena se specifickými potřebami ohledně Šířky pásma,
které  není  možné uspokojit  nabídkami  OVH a která  vyžaduje  velkou šířku  pásma při  příchodu a/nebo
odchodu, aby si předplatili jednu ze tří nabídek koncipovaných speciálně pro ně.

Tyto možnosti umožňují upravit typ a celkovou kapacitu Šířky pásma na výstupu serveru, mimo interní Šířku
pásma v síti OVH.

Tato Šířka pásma nemůže být v žádném případě sdílena mezi několika servery.

Tyto  nabídky  si  objednává  Zákazník,  který  disponuje  alespoň  jedním  kompatibilním  dedikovaným
Serverem, kdykoli přímo ze svého Řídicího rozhraní.

Jakmile  je  předplacena,  je  nabídka  Šířky  pásma  přiřazena  k  příslušnému  dedikovanému  Serveru.  Je
automaticky přiřazena k fakturačnímu cyklu kompatibilního dedikovaného Serveru. Poté je Zákazníkovi tato
nabídka fakturována, když obnoví uvedený kompatibilní dedikovaný server. Nabídka Šířky pásma nemůže
ani vypovězena, ani převedena po celou dobu trvání smlouvy na dotčený dedikovaný Server. 
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ČLÁNEK 3: NABÍDKA „GUARRANTEED“

V rámci  této  nabídka je odchozí  provoz ze serveru  (mimo interní  Šířku  pásma sítě OVH)  směřován k
jedinému poskytovateli tranzitu.

V důsledku toho Zákazník souhlasí s tím, že kvalita jeho Šířky pásma je poplatná kvalitě spojení tohoto
tranzitního operátora s ostatními propojenými sítěmi.

OVH nemůže být činěna odpovědnou za kvalitu této Šířky pásma. Zákazník souhlasí s tím, že jeho služba
bude přímo postižena v případě částečného nebo úplného selhání tranzitního operátora.

V takovém případě OVH neprovede žádný zásah pro přesměrování provozu Zákazníka do jiných bodů
peeringu.

ČLÁNEK 4: NABÍDKA „PREMIUM“

V rámci  této  nabídky bude provoz ze serveru  (kromě interní  Šířky pásma sítě OVH) směrován k více
tranzitním operátorům navíc k propojení OVH s více než 900 sítěmi třetích stran.

V  případě  selhání  jednoho  nebo  více  tranzitních  operátorů  je  provoz  automaticky  a  transparentním
způsobem  přesměrován  k  jednomu  nebo  více  dalším  dodavatelům,  aby  byla  zajištěna  co  nejlepší
dostupnost.

ČLÁNEK 5: NABÍDKA „GOLD“

V rámci této nabídky bude provoz ze serveru (kromě interní šířky pásma sítě OVH) směrován ke všem
dodavatelům, s nimiž je síť OVH propojena (momentálně 1 200).

Z  tohoto  titulu  se  OVH  zavazuje  mobilizovat  všechny  prostředky,  které  má  k  dispozici,  aby  zajistila
optimalizaci směrování provozu ze serveru do internetové sítě přes všechny dostupné propojovací body.

V  případě  selhání  jednoho  nebo  více  dodavatelů  je  provoz  automaticky  a  transparentním  způsobem
přesměrován  k  jiným  dodavatelům  z  kompletní  řady  dodavatelů,  s  nimiž  je  OVH propojena,  čímž  je
zajištěna optimální dostupnost.
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