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Artykuł 1 Artykuł 1 Artykuł 1 Artykuł 1     

CelCelCelCel    

Niniejszy dokument jest uzupełnieniem regulaminu 'Szczegółówych warunków korzystania z 

usługi Private Cloud®'. Dokument ten ma na celu określenie warunków technicznych i 

finansowych, w ramach których OVH udostępnia Klientowi licencję na system operacyjny 

dostarczany przez Microsoft Windows® dla maszyn wirtualnych w usłudze Private Cloud®.  

 

Artykuł 2Artykuł 2Artykuł 2Artykuł 2    

Opis usługi Opis usługi Opis usługi Opis usługi     

1. OVH umożliwia Klientowi zdalne połączenie się do interfejsu obsługi serwera. Ponadto 

Klient uzyska dostęp do maszyn wirtualnych, które posiadają wstępnie zainstalowany pakiet 

oprogramowania wraz z dostępem do systemu operacyjnego na licencji Microsoft Windows® 

2. Klient akceptuje fakt, że pakiet oprogramowania jest dostarczany przez zewnętrznego 

dostawcę, a OVH nie jest jego twórcą. W związku z tym OVH nie jest odpowiedzialne za 

działanie aplikacji dostarczanej Klientowi.  

  

Artykuł 3Artykuł 3Artykuł 3Artykuł 3    

Uruchomienie usługiUruchomienie usługiUruchomienie usługiUruchomienie usługi    

1. Klient wybiera jeden z dostępnych modeli maszyn wirtualnych wraz z systemem 

operacyjnym na licencji Microsoft Windows®. Wybór opcji jest dostępny w trakcie 

składania zamówienia na stronie www.ovh.pl lub po zalogowaniu się do panelu klienta.  

2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami korzystania z Usługi, oraz do ich 

akceptacji. 

3. Klient instaluje i zarządza maszynami wirtualnymi, na których został zainstalowany 

system operacyjny na licencji Microsoft Windows® przy pomocy interfejsu wirtualizacji.  
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4. Uruchomie niektórych parametrów dla maszyny wirtualnej może wymagać przeniesienia 

Usługi na nowy serwer hosta. Klient ma możliwość zablokowania tego procesu po 

zalogowaniu się do interfejsu wirtualizacji. 

5. Klient może uruchomić nieograniczoną liczbę maszyn wirtualnych. Natomiast OVH 

zaleca Klientowi regularne sprawdzanie poprawnego działania maszyn wirtualnych oraz 

serwera hosta.  

 

Artykuł 4Artykuł 4Artykuł 4Artykuł 4    

PłatnościPłatnościPłatnościPłatności    

1. Cennik oprogramowania na licencji Microsoft Windows® jest dostępny na stronie www. 

ovh.pl i zależy od modelu serwera hosta zamówionego przez Klienta. 

2. Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.  

3. Opłata za usługę jest naliczana ostatniego dnia każdego miesiąca. Kwota ta dotyczy 

każdego serwera hosta, dla którego został uruchomiony przynajmniej jeden system 

operacyjny na licencji Microsoft Windows®. Koszt ten jest stały i nie zależy od ilości 

maszyn wirtualnych uruchomionych dla jednego serwera hosta.  

4. Klient akceptuje fakt, że w przypadku migracji danych umieszczonych na różnych 

serwerach hosta, zostanie naliczona dodatkowa opłata za system operacyjny na licencji 

Microsoft Windows®. 

    

 


