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ARTIGO 1  : OBJECTO 

O presente anexo completa as condições particulares do Private Cloud ® e tem como objecto 
a definição das condições técnicas e financeiras nas quais a OVHHOSTING se compromete 
em permitir ao Cliente aceder às licenças MICROSOFT  WINDOWS ® nas Máquinas 
Virtuais do seu Private Cloud ®. 

 

ARTIGO 2  : DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

A OVHHOSTING põe à disposição do Cliente na sua Interface de Virtualização modelos de 
Máquinas Virtuais pré-configuradas e com licenças do sistema operativo MICROSOFT  
WINDOWS ® instaladas. 

O Cliente reconhece que este software é um software que não é desenvolvido pela 
OVHHOSTING.  

A OVHHOSTING saberá ser apenas submetida a este titulo a uma obrigação de meios 
relativa unicamente em colocação à disposição do Cliente dos ditos modelos de Máquinas 
Virtuais. 

 

ARTIGO 3  : CONDIÇÕES DE ADESÃO AO SERVIÇO  

O Cliente dispõe de modelos de Máquinas Virtuais com licenças do sistema operativo 
MICROSOFT WINDOWS ® aquando encomenda do Serviço ou ulteriormente, a todo o 
momento, a traves da sua Interface de Gestão do serviço Private Cloud.  

Previamente à instalação dos modelos de Máquinas Virtuais no seio seu Private Cloud ®, o 
Cliente deve tomar conhecimento da licença associada ao software e deverá aceitá-la.   

O Cliente instala e gere as Máquinas Virtuais com licenças MICROSOFT WINDOWS ® nos 
seus Servidores host atraves da sua Interface de Virtualização.  

Quando algumas opções de Virtualização são activadas, as Máquinas Virtuais com as licenças 
MICROSOFT WINDOWS ® são susceptíveis de migrar para um novo Servidor host.  

O Cliente pode configurar a sua Interface de Virtualização de maneira a impedir tal migração.  



 

 

 

O número de Máquinas Virtuais não é limitado, a OVHHOSTING relembra no entanto que 
cabe ao Cliente de zelar pelo bom funcionamento das suas Máquinas Virtuais assim como 
pela disponibilidade dos recursos dos seus servidores Host. 

 

ARTIGO  4 : FACTURAÇÃO 

Os preços aplicáveis à utilização de licenças MICROSOFT WINDOWS ®  estão disponíveis 
no site http://www.OVH.pt. Estes estão indicados Sem IVA e em função dos modelos dos 
servidores host escolhidos pelo Cliente. 

O Cliente é facturado mensalmente no último dia de cada mês para cada Servidor host no qual 
pelo menos uma Máquina Virtual com uma licença MICROSOFT WINDOWS foi iniciada 
durante este período. O custo aplicável por Servidor Host é fixo e não varia em função do 
número de Máquinas Virtuais activadas no Servidor Host do Cliente.  

O Cliente reconhece que uma eventual migração de Máquinas Virtuais com licenças 
MICROSOFT WINDOWS ® para um novo Servidor Host induzirá a uma facturação para um 
segundo Servidor host conforme as disposições anteriormente anunciadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 


