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ARTIGO 1: OBJETO

As presentes condições particulares complementam as condições gerais de serviço e condições particulares.

Elas visam definir as condições aplicáveis às subscrições de serviços de Largura de Banda.

Os pedidos e utilização destes serviços estão sujeitos à plena aceitação das presentes condições contratuais.

ARTIGO 2: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

A OVH propõe aos clientes cujas atividades têm requisitos específicos em termos de Largura de Banda que não
podem ser satisfeitos pelas ofertas dedicadas OVH e que, consequentemente, requerem um consumo elevado
e/ou contínuo de Largura de Banda,  a subscrição de uma das três ofertas especialmente concebidas para
necessidades específicas.

Estas opções permitem ajustar o tipo e a capacidade total de Largura de Banda de saída de um servidor, com
exceção da Largura de Banda interna na rede OVH.

Estas opções de Largura de Banda não podem, em caso algum, ser partilhadas entre vários servidores.

A encomenda destas  opções  é  efetuada pelo  Cliente  que disponha de,  no  mínimo,  um servidor  dedicado
compatível, a qualquer altura, através da sua interface de gestão.

Uma vez subscrita, a opção de Largura de Banda é aplicada ao servidor  dedicado em questão.  Ela ficará
automaticamente associada ao ciclo de faturação do servidor dedicado compatível.  A partir  desse momento
passará a ser cobrada ao Cliente a subscrição desta opção quando o mesmo proceder à renovação do servidor
dedicado compatível.  A opção de Largura de Banda não pode ser anulada nem transferida durante toda a
duração do contrato do servidor dedicado ao qual está associada.

ARTIGO 3: OFERTA «GARANTIDA»

No contexto desta oferta, o tráfego de saída do servidor (com exceção do tráfego destinado à rede interna OVH)
é encaminhado para um único prestador de trânsito.

Em consequência, o Cliente reconhece estar consciente de que a qualidade da Largura de Banda é dependente
da qualidade das interligações deste operador de trânsito com outras redes.

A responsabilidade da OVH não pode ser exigida quanto à qualidade da Largura de Banda. O Cliente reconhece
estar consciente de que o seu serviço será diretamente afetado em caso de falha total ou parcial do operador de
trânsito.



Em caso de tal ocorrência, a OVH não efetuará nenhuma intervenção para redirecionar o tráfego do Cliente para
outros pontos de peering.

ARTIGO 4: OFERTA «PREMIUM»

Com a aplicação desta opção, o tráfego de saída do servidor (com exceção do tráfego destinado à rede interna
OVH) é encaminhado para vários operadores de trânsito além de usar a interligação da OVH com mais de 900
outras redes.

Em caso de falha de um ou vários operadores de trânsito, o tráfego é redirecionado de forma automática e
transparente para um ou mais outros fornecedores a fim de assegurar uma melhor disponibilidade.

ARTIGO 5: OFERTA «GOLD»

Com a subscrição desta oferta, o tráfego de saída do servidor (à exceção do tráfego destinado à rede interna
OVH) é encaminhado para a totalidade dos fornecedores com os quais a rede da OVH está interligada (1200,
atualmente).

A este título, a OVH compromete-se a mobilizar todos os meios à sua disposição para assegurar a otimização do
encaminhamento  do  tráfego  do  servidor  em  direção  à  rede  Internet  através  do  conjunto  dos  pontos  de
interligação disponíveis.

Em caso de falha de um ou vários fornecedores, o tráfego é encaminhado de forma automática e transparente 
para outros fornecedores, estando à disposição todos os fornecedores com os quais a OVH está interligada, 
assegurando assim uma disponibilidade ótima. 


