IBM Условия за употреба
Оферти за облак Box на трети страни
Условията за употреба (УУ) са обект на Международния договор на IBM Passport Advantage или
Международния договор на IBM Passport Advantage Express, както е приложимо ("Договор"), който заедно
с УУ представлява целия договор. Чрез поръчването, осъществяването на достъп или използването на
Box Service Клиентът се съгласява с условията за употреба.

1.

Оферти от трети страни
Когато Клиентът поръча офертата за облак Box Service, предоставяна от Box, Inc., която се явява
доставчик - трета страна, условията на приложимото споразумение с доставчика - трета страна ще
важат за използването на офертата за облак Box Service на третата страна. Въз основа на
местоположението на Клиента приложимите споразумения са достъпни в следната таблица:
Местоположение на
Клиента
В САЩ

Приложимо споразумение с доставчик - трета страна
https://www.box.com/docs/BSA_v08012016US
На английски език: https://www.box.com/docs/BSA_v08012016JP

В Япония
На японски език: https://cloud.box.com/s/t06kslafnixnt7n6pl5f4qp3z4yh4ozu
За останалата част от
света

https://www.box.com/docs/BSA_v08012016ROW

Box Platform
Когато клиентът поръча облачната оферта Box Platform, предоставена от Box, Inc., условията за
добавка на платформа към Споразумението за услугата Box ("Добавка на платформа на Box") ще
бъдат в сила заедно с приложимото споразумение с трета страна-доставчик. Можете да намерите
условията за добавката на платформата на Box на следното място:
https://cloud.box.com/s/w69r450efu7xirrdq6tbka587q49wya4
Box KeySafe
Когато Клиентът поръча облачната оферта Box KeySafe, предоставяна от Box, Inc., условията на
съответната добавка KeySafe към споразумението за Box Service ("Добавката Box KeySafe") ще
важат в допълнение към приложимото споразумение с доставчика, явяващ се трета страна.
Можете да видите условията на приложимата добавка Box KeySafe в таблицата по-долу:
Тип KeySafe

Приложима добавка Box

Box KeySafe KMS

https://cloud.box.com/s/lubiciuvobcetqo8yl83fwvctjfap6xg

Box KeySafe HSM

https://cloud.box.com/s/s41ke9aiu9tsk5e1v911tbcxq4bgvlxy

Box Zones
Когато Клиентът поръча основните услуги на Box заедно с облачната оферта Box Zones,
предоставена от Box, Inc., условията на съответната добавка Box Zones към споразумението за
услуги на Box ("Добавка Box Zones") ще бъдат в сила заедно с приложимото споразумение с трета
страна-доставчик. Можете да намерите условията на добавката Box Zones на следното място:
https://cloud.box.com/s/dermmdknl10o2dbt8a5q8x3m4ct6c1jp
IBM не е страна по такива споразумения с доставчици, явяващи се трети страни, или по техните
добавки или изменения и не е отговорна за доставянето или използването на подобни облачни
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оферти от трети страни. Клиентът трябва да поднесе всички проблеми, свързани с
предоставянето на офертата за облак Box Service, на вниманието на Box, Inc. Следните условия
променят Споразумението съобразно приложението му към придобиването на офертата за облак
Box Service от страна на Клиента.

1.1

Изпълнение на Услугата и ангажименти
IBM ще подаде данните за поръчката на Клиента на третата страна - доставчик за изпълняване и
доставяне на офертата за облак Box Service на третата страна. Техническите показатели, данните
и ангажиментите се предоставят от третата страна директно на клиента съгласно условията на
договора с третия доставчик.
Клиентът е отговорен за използването от своя страна и от страна на неговите потребители на
офертата за облак Box Service на третата страна, като подобни оферти не могат да се придобиват
за неоторизирани, незаконни или неподходящи дейности.

1.2

Поверителност и защита на данните
Информацията, която Клиентът предоставя на IBM, може да бъде споделена с доставчици,
явяващи се трети страни, или Клиентът да бъде пренасочен към уеб сайта на такъв доставчик за
целите на изпълнението на поръчки или поддръжка. Споразумението с доставчика - трета страна
ще съдържа всички задължения за защита и други задължения относно предпазване на данните,
сигурността и боравенето със съдържанието на Клиента, както и всички допълнителни
отговорности на Клиента относно офертата за облак Box Service на третата страна.

1.3

Такси, плащания и данъци
IBM ще фактурира и Клиентът се съгласява да заплати на IBM всички приложими такси, такси за
прекомерно използване, всички мита, задължения, данъци (включително данъци при източника),
налози или такси, наложени от органи на властта в резултат от покупката или използването на
офертата за облак Box Service от страна на Клиента, както и всички такси за закъсняло плащане.
Доставчикът - трета страна установява приложимите такси за офертата за облак Box Service, като
тези такси подлежат на промяна. Сумите са дължими при получаване на фактурата и платими по
електронен път в рамките на 30 дни от датата на фактуриране.

1.4

Срок, прекратяване, преустановяване
Ако доставчикът - трета страна уведоми IBM, че е преустановил или прекратил своята оферта за
облак Box Service, третата страна или IBM ще извести Клиента и ще прекрати правата за
съответната оферта за облак Box Service, като също така ще събере всички финални плащания,
които са дължими до датата на влизане в сила на прекратяването. В случай че плащането е
направено предварително, Клиентът ще има право на възстановяване на всички неизползвани,
предварително платени такси, пропорционално спрямо датата, на която прекратяването е влязло
в сила. IBM може да прекрати или преустанови достъпа на Клиента до офертата за облак Box
Service на третата страна, ако Клиентът наруши своите задължения към IBM или ако офертата за
облак Box Service или нейното използване от страна на Клиента нарушават закона.
Достъпът на Клиента до офертата за облак Box Service ще се прекрати в края на Абонаментния
период.

1.5

Гаранции и откази от отговорност
IBM не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, относно офертата за облак Box
Service на третата страна. Гаранциите от третите страни, ако има такива, са съгласно изложеното
в Договора на съответната трета страна.
IBM не предоставя техническа поддръжка за офертата за облак Box Service. Доставчикът - трета
страна ще определи задълженията и процесите на поддръжка, които са достъпни за офертата за
облак Box Service. Доставчикът, явяващ се трета страна, ще бъде отговорен за всички кредити или
отстъпки по Договора за ниво на услуга, които той може да предостави. IBM ще обработва всички
такива кредити или отстъпки по договор за ниво на услугата. Всички спорове по отношение на
искове за кредит по ангажимент за ниво на услуга се управляват директно от доставчика от трета
страна.

1.6

Опции за срокове и подновяване
Срокът на офертата от трета страна започва да тече от датата, на която Клиентът получи достъп
до офертата от третата страна. Лицензионният сертификат, който се предоставя като отделен
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Документ по сделката, ще посочва дали офертата от третата страна се подновява автоматично,
или се прекратява в края на срока.
При автоматично подновяване, освен ако Клиентът не изпрати писмено предизвестие за отказ от
подновяването най-малко 90 дни преди изтичането на срока, офертата от третата страна
автоматично ще се поднови за срока, който е указан в Лицензионния сертификат.
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