Όροη Φρήζες ηες IBM
Προζθορές Cloud ηοσ Τρίηοσ Παρότοσ Box
Οη Όξνη Φξήζεο (Terms of Use - "ToU") δηέπνληαη από ηνπο όξνπο ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο Passport Advantage
ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε
("Σύκβαζε"), νη νπνίνη από θνηλνύ κε ηνπο Όξνπο Φξήζεο ζπληζηνύλ ηελ πιήξε ζπκθσλία. Πξνβαίλνληαο ζηελ
παξαγγειία, πξόζβαζε ή ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Box, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο Όξνπο Φξήζεο.

1.

Προζθορές Τρίηωλ
Όηαλ ν Πειάηεο πξνβεί ζηελ παξαγγειία ηεο πξνζθνξάο Cloud Υπεξεζίαο Box, ε νπνία παξέρεηαη από
ηνλ ηξίην πάξνρν Box, Inc., νη όξνη ηεο αληίζηνηρεο ζύκβαζεο ηξίηνπ παξόρνπ ζα δηέπνπλ ηε ρξήζε ηεο
πξνζθνξάο Cloud Υπεξεζίαο Box. Αλάινγα κε ηε ρσξά ηεο εηαηξείαο ηνπ Πειάηε, δηαηίζεληαη νη
αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Φώρα Εηαηρείας Πειάηε
Σηης Ηλωκέλες Ποιηηείες

Αληίζηοητε ζύκβαζε ηρίηοσ παρότοσ
https://www.box.com/docs/BSA_v02012015US/
Σηα Αγγιηθά: https://www.box.com/docs/BSA_v02012015JP/

Σηελ Ιαπωλία
Σηα Ιαπσληθά: https://www.box.com/docs/BSA_v02012015JP_JP/
Υπόιοηπες Φώρες ηοσ
Κόζκοσ

https://www.box.com/docs/BSA_v02012015ROW/

Η IBM δελ είλαη ζπκβαιιόκελν κέξνο ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα ζύκβαζε ηξίηνπ παξόρνπ, νύηε είλαη
ππεύζπλε γηα ηελ παξάδνζε ή ρξήζε ηέηνηαο πξνζθνξάο Cloud ηξίηνπ παξόρνπ. Ο Πειάηεο πξέπεη λα
αλαθέξεη νπνηνδήπνηε δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζθνξά Cloud Υπεξεζίαο Box ζηελ Box, Inc. Οη
αθόινπζνη όξνη ηξνπνπνηνύλ ηε Σύκβαζε, ζην βαζκό πνπ δηέπεη ηελ απόθηεζε ηεο πξνζθνξάο Cloud
Υπεξεζίαο Box ηξίηνπ παξόρνπ από ηνλ Πειάηε.

1.1

Απόδοζε Υπερεζηώλ θαη Δεζκεύζεης
Η IBM ζα ππνβάιεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο παξαγγειίαο ηνπ Πειάηε ζηνλ ηξίην πάξνρν πξνθεηκέλνπ λα
ελεξγνπνηεζεί θαη λα παξαδνζεί ε πξνζθνξά Cloud Υπεξεζίαο Box ηξίηνπ παξόρνπ. Τα ζηνηρεία
απόδνζεο, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο πξνζθνξάο θαη νη αληίζηνηρεο δεζκεύζεηο παξέρνληαη από ηνλ ηξίην
πάξνρν απεπζείαο ζηνλ Πειάηε βάζεη ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ηνπ ηξίηνπ παξόρνπ.
Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ρξήζε ηεο πξνζθνξάο Cloud Υπεξεζίαο Box ηξίηνπ παξόρνπ από ηνλ
ίδην θαη από νπνηνπζδήπνηε από ηνπο ρξήζηεο ηνπ θαη δελ επηηξέπεηαη ε απόθηεζε ηέηνησλ πξνζθνξώλ
γηα νπνηνπζδήπνηε κε εγθεθξηκέλνπο, αζέκηηνπο ή αλάξκνζηνπο ζθνπνύο.

1.2

Εκπηζηεσηηθόηεηα θαη Προζηαζία Δεδοκέλωλ
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν Πειάηεο ζηελ ΙΒΜ κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζηνλ ηξίην πάξνρν ή ν Πειάηεο
κπνξεί λα αλαθαηεπζπλζεί ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ηξίηνπ παξόρνπ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο δηεθπεξαίσζεο
κηαο παξαγγειίαο θαη ηε ιήςε νπνηαζδήπνηε δηαξθνύο ππνζηήξημεο. Σηε ζύκβαζε ηνπ ηξίηνπ παξόρνπ
ζα πξνζδηνξίδνληαη νπνηεζδήπνηε ππνρξεώζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ
θαη ην ρεηξηζκό ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Πειάηε, θαζώο θαη νπνηεζδήπνηε πξόζζεηεο ππνρξεώζεηο ηνπ
Πειάηε αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά Cloud Υπεξεζίαο Box ηξίηνπ παξόρνπ.

1.3

Φρεώζεης, Πιερωκή θαη Φόροη
Η IBM ζα ηηκνινγεί ηνλ Πειάηε θαη ν Πειάηεο ζπκθσλεί λα θαηαβάιιεη ζηελ IBM όιεο ηηο ηζρύνπζεο
ρξεώζεηο, ηπρόλ ρξεώζεηο γηα εθ κέξνπο ηνπ ρξήζε πνπ ππεξβαίλεη ην επίπεδν ρξήζεο πνπ αληηζηνηρεί
ζηα δηθαηώκαηα πνπ δηαζέηεη ν Πειάηεο, θαζώο θαη νπνηνλδήπνηε δαζκό, θόξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο παξαθξάηεζεο θόξνπ), επηβάξπλζε ή ρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη από νπνηαδήπνηε αξρή σο
απνηέιεζκα ηεο αγνξάο ή ρξήζεο ηεο πξνζθνξάο Cloud Υπεξεζίαο Box ηξίηνπ παξόρνπ από ηνλ
Πειάηε, θαη νπνηνπζδήπνηε ηόθνπο ππεξεκεξίαο. Ο ηξίηνο πάξνρνο θαζνξίδεη ηηο ηζρύνπζεο ρξεώζεηο γηα
ηελ πξνζθνξά Cloud Υπεξεζίαο Box θαη νη ελ ιόγσ ρξεώζεηο ππόθεηληαη ζε αιιαγέο. Τα ελ ιόγσ πνζά
θαζίζηαληαη απαηηεηά κε ηελ παξαιαβή ηνπ ηηκνινγίνπ θαη είλαη πιεξσηέα εληόο 30 εκεξώλ από ηελ
εκεξνκελία ηηκνιόγεζεο.
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1.4

Περίοδος Ιζτύος, Καηαγγειία, Αλαζηοιή Ιζτύος
Σε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο πάξνρνο ελεκεξώζεη ηελ IBM όηη έρεη αλαθαιέζεη ή απνζύξεη ηελ πξνζθνξά
Cloud Υπεξεζίαο Box ηνπ, ν ηξίηνο πάξνρνο ή ε IBM ζα εηδνπνηήζεη ηνλ Πειάηε, ζα ηεξκαηίζεη ηελ ηζρύ
ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηεο ελ ιόγσ πξνζθνξάο Cloud Υπεξεζίαο Box θαη ζα εηζπξάμεη ηηο όπνηεο
ηειηθέο πιεξσκέο κέρξη ηελ έλαξμεο ηζρύνο ηεο απόζπξζεο. Η IBM κπνξεί λα δηαθόςεη ή λα αλαζηείιεη
ηελ πξόζβαζε ηνπ Πειάηε ζηελ πξνζθνξά Cloud Υπεξεζίαο Box ηξίηνπ παξόρνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν
Πειάηεο αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ηελ IBM ή ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά Cloud
Υπεξεζίαο Box ηξίηνπ παξόρνπ ή ε ρξήζε ηεο ελ ιόγσ πξνζθνξάο Cloud Υπεξεζίαο Box ηξίηνπ
παξόρνπ από ηνλ Πειάηε ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ λόκνπ.
Η πξόζβαζε ηνπ Πειάηε ζηελ πξνζθνξά Cloud Υπεξεζίαο Box ζα ιήμεη ζην ηέινο ηεο Πεξηόδνπ
Σπλδξνκήο.

1.5

Εγγσήζεης θαη Δειώζεης Αποποίεζες
Η IBM δελ προβαίλεη ζε εγγσήζεης ή σποζτέζεης, ρεηές ή ζηωπερές, αλαθορηθά κε ηελ προζθορά
Cloud Υπερεζίας Box ηρίηοσ παρότοσ. Οη εγγσήζεης ποσ παρέτοληαη από ηολ ηρίηο πάροτο, εάλ
παρέτοληαη, θαζορίδοληαη ζηε ζύκβαζε ηοσ ηρίηοσ παρότοσ.
Η IBM δελ παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξνζθνξά Cloud Υπεξεζίαο Box. Ο ηξίηνο πάξνρνο ζα
νξίδεη ηηο ππνρξεώζεηο θαη δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ πξνζθνξά Cloud
Υπεξεζίαο Box. Ο ηξίηνο πάξνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα νπνηεζδήπνηε πηζηώζεηο ή εθπηώζεηο βάζεη
ζύκβαζεο επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ηηο νπνίεο κπνξεί λα θαηαζηήζεη δηαζέζηκεο ν ελ ιόγσ ηξίηνο
πάξνρνο. Η IBM ζα επεμεξγάδεηαη νπνηεζδήπνηε ηέηνηεο πηζηώζεηο ή εθπηώζεηο πνπ απνξξένπλ από
ζύκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ. Οπνηεζδήπνηε δηαθνξέο αλαθνξηθά κε αμηώζεηο γηα ηελ παξνρή
πηζηώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ζύκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ζα δηεθπεξαηώλνληαη
απεπζείαο από ηνλ ηξίην πάξνρν.

Σεκαληηθό: Οη παξόληεο Όξνη Φξήζεο ζπληάρζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππώζεηε αληίγξαθν ησλ παξόλησλ Όξσλ Φξήζεο ζηελ αγγιηθή από ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κόλν γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπ
αγγιηθνύ θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ κεηάθξαζεο, ην αγγιηθό θείκελν ππεξηζρύεη. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν
δελ έρεηε πξόζβαζε ζην αγγιηθό θείκελν, παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηνπηθό εθπξόζσπν ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα ζαο ην απνζηείινπκε άκεζα.

i126-6982-02 (10/2015)

Σειίδα 2 από 2

