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Definições :  

 

Backbone : Equipamentos de rede e nomeadamente routers que compõem a rede OVH e 
directamente interligados à rede Internet.  

UDP : Protocolo de telecomunicação em modo não ligado.   

 

PREAMBULO 

 

A OVH dispõe de medidas de protecção na sua infraestrutura a fim de garantir a melhor 
qualidade de serviço aos seus clientes. Estas medidas visam nomeadamente limitar os ataques 
informáticos com destino à sua rede. Consciente de que estas medidas poderão de certa forma 
afectar alguns dos seus clientes, a OVH deseja criar a possibilidade de propor aos seus 
clientes um endereço IP não protegido.    

 

ARTIGO 1: OBJETO 

 

As presentes condições particulares, que complementam as condições gerais de Serviço e as 
condições particulares de aluguer de um servidor dedicado, têm por vocação definir as 
condições contratuais aplicáveis ao serviço IP UDP. 

 

ARTIGO 2: DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES DE ACESSO AO SERVIÇO   

 

O endereço IP não protegido visa permitir ao Cliente implementar trocas ponto a ponto entre 
o seu servidor e um ou mais clientes distantes sem se ver limitado pelas medidas de proteção 
implementadas pela OVH na sua rede. 



 

O serviço é acessível a todos os Clientes OVH que disponham de pelo menos um servidor 
dedicado OVH com a opção profissional activada.  

As informações contidas no Whois do endereço não são personalizáveis pelo Cliente.  

Pelo intermédio da sua interface de gestão, o Cliente dispõe da faculdade de afectar o seu 
endereço IP UDP a um dos outros servidores dedicados, sob reserva de que estes também 
disponham da opção profissional.  

 

ARTIGO 3: FACTURAÇÃO 

 

O Serviço tem uma adesão por uma duração mínima de um mês e é renovado por recondução 
tácita até à libertação do servidor ao qual o endereço IP não protegido está associado. 

O Cliente dispõe da faculdade de afectar o endereço IP para UDP a outro servidor, nesta 
hipótese, a facturação do endereço IP para UDP será automaticamente associada ao novo 
servidor.  

Aquando da expiração do contrato de locação do servidor dedicado ao qual o Serviço IP UDP 
está associado, o endereço IP UDP será automaticamente libertado e não poderá ser atribuído 
novamente ao Cliente.  

 

ARTIGO 4 : OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CLIENT E     

 

O Cliente compromete-se a utilizar o serviço em conformidade com as condições gerais de 
Serviço e as Particulares de aluguer de um servidor dedicado da OVH aplicáveis ao Serviço. 

Por definição, o endereço IP para UDP não é submetido às medidas de protecção 
implementadas pela OVH, cabe ao Cliente assegurar-se que a actividade que exerce com base 
neste endereço IP não seja prejudicial à rede OVH.  

Todo e qualquer ataque informático efectuado a partir do endereço IP ou com destino ao 
endereço IP UDP induzirá à suspensão imediata e irrevogável do Serviço.  

Nesta hipótese, o Cliente não poderá mais beneficiar do Serviço, nem aderir novamente ao 
Serviço.  

 

 
 


