IBM Vilkår for brug
Tredjeparts-cloudløsninger fra Box
Disse Vilkår for brug er reguleret af IBM International Passport Advantage-Aftalen eller IBM International Passport
Advantage Express-Aftalen (Aftalen), som sammen med Vilkår for brug udgør den fuldstændige aftale. Kunden
accepterer disse Vilkår for brug ved at bestille, få adgang til eller benytte Box Service.

1.

Tredjepartsprodukter
Når en Kunde bestiller et Box Service-cloudprodukt fra Box, Inc., som er tredjepartsleverandør, finder
vilkårene i tredjepartsleverandørens aftale anvendelse på brugen af et sådant Box Service-cloudprodukt.
Tabellen nedenfor viser, hvilken aftale der er tilgængelig, baseret på Kundens lokalitet:
Kundens adresse
I USA

Gældende aftale fra tredjepartsudbyder
https://www.box.com/docs/BSA_v08012016US
På engelsk: https://www.box.com/docs/BSA_v08012016JP

I Japan
På japansk: https://cloud.box.com/s/t06kslafnixnt7n6pl5f4qp3z4yh4ozu
Resten af verden

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

Box Platform
Når en Kunde bestiller et Box Platform-cloudprodukt fra Box, Inc., gælder vilkårene i Platform Addendumtillægget til Box Service-aftalen (Box Platform-tillægget) sammen med vilkårene i den gældende
tredjepartsudbyderaftale. Vilkårene i Box Platform-tillægget er tilgængelige på denne adresse:
https://cloud.box.com/s/w69r450efu7xirrdq6tbka587q49wya4
Box KeySafe
Når Kunden bestiller et Box KeySafe-cloudprodukt fra Box, Inc., gælder vilkårene i det tilsvarende
KeySafe-tillæg til Box Service-aftalen (Box KeySafe-tillægget) sammen med vilkårene i den gældende
tredjepartsleverandøraftale. Det gældende Box KeySafe-tillæg er tilgængelig i nedenstående tabel:
KeySafe-type

Gældende Box-tillæg

Box KeySafe KMS

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

Box KeySafe HSM

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

Box Zones
Når en Kunde bestiller Box-kerneserviceydelser sammen med Box Zones-cloudproduktet fra Box, Inc.,
gælder vilkårene i det tilsvarende Box Zones-tillæg til Box Service-aftalen (Box Zones-tillægget) sammen
med vilkårene i den gældende tredjepartsleverandøraftale. Vilkårene i Box Zones-tillægget er
tilgængelige på denne adresse:
https://cloud.box.com/s/dermmdknl10o2dbt8a5q8x3m4ct6c1jp
IBM er ikke part i en sådan aftale, et sådant tillæg eller en sådan ændring fra tredjepartsudbyder og er
heller ikke ansvarlig for levering eller brug af et sådant cloudprodukt fra tredjepart. Kunden skal rette
eventuelle henvendelser vedrørende problemer med Box Service-cloudproduktet til Box, Inc.
Nedenstående vilkår ændrer Aftalen, for så vidt som den gælder for Kundens anskaffelse af Box Servicecloudproduktet.
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1.1

Ydeevne og forpligtelser
IBM sender Kundens bestillingsoplysninger til tredjepartsleverandøren med henblik på aktivering og
levering af Box Service-cloudproduktet fra tredjepartsleverandøren. Ydeevne, detaljer og forpligtelser
leveres af tredjepart direkte til Kunden i henhold til vilkårene i aftalen fra tredjepartsleverandøren.
Kunden er ansvarlig for Kundens og Kundens brugeres anvendelse af Box Service-cloudproduktet fra
tredjepartsleverandøren, og et sådant produkt må ikke anskaffes med uautoriseret, ulovligt eller
upassende formål for øje.

1.2

Fortrolighed og databeskyttelse
Informationer, som Kunden giver IBM, må deles med en tredjepartsleverandør, eller Kunden kan blive
henvist til tredjepartsleverandørens websted for at få behandlet en ordre eller for løbende support. Aftalen
med tredjepartsleverandøren angiver eventuelle sikkerhedsforpligtelser eller andre forpligtelser
vedrørende databeskyttelse, sikkerhed og håndtering af Kundens indhold samt Kundens eventuelle andre
forpligtelser vedrørende et sådant Box Service-cloudprodukt.

1.3

Priser, skatter og afgifter og betaling
IBM vil fakturere Kunden, og Kunden bekræfter at ville betale IBM alle relevante beløb, betale for brug ud
over det tilladte, eventuelle skatter og afgifter (inklusive kildeskat) eller gebyrer, som en myndighed
pålægger som følge af Kundens anskaffelse eller brug af Box Service-produktet, samt eventuelle
morarenter. Tredjepartsudbyderen fastlægger de gældende priser for sit Box Service-cloudprodukt, og
disse priser kan ændres. Fakturaer forfalder til betaling ved modtagelsen og skal betales elektronisk
senest 30 dage fra fakturadato.

1.4

Løbetid, ophør, midlertidigt ophør
Hvis tredjepartsleverandøren varsler IBM om, at tredjepartsleverandøren har trukket sit Box Servicecloudprodukt tilbage eller har bragt det til ophør, vil tredjepartsleverandøren eller IBM informere Kunden
om dette og bringe rettighederne til et sådant Box Service-cloudprodukt til ophør samt opkræve alle
endelige betalinger, som forfalder til og med den dato, hvor ophøret træder i kraft. Hvis betaling sker på
forskud, er Kunden berettiget til refusion af eventuel ubrugt forudbetaling, beregnet forholdsmæssigt fra
den dato, hvor ophøret træder i kraft. IBM kan bringe Kundens adgang til Box Service-cloudproduktet fra
tredjepart til ophør eller til midlertidigt ophør, hvis Kunden ikke overholder sine forpligtelser over for IBM,
eller hvis Box Service-cloudproduktet fra tredjepart eller Kundens brug af et sådant cloudprodukt er i strid
med gældende lovgivning.
Kundens adgang til Box Service-cloudproduktet ophører ved udgangen af Abonnementsperioden.

1.5

Garantier og ansvarsfraskrivelse
IBM giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, vedrørende et Box Servicecloudprodukt fra tredjepart. Eventuelle garantier fra tredjepartsleverandøren er angivet i aftalen fra
tredjepartsleverandøren.
IBM tilbyder ikke teknisk support til Box Service-cloudproduktet. Tredjepartsudbyderen definerer de
supportforpligtelser og -processer, der skal være tilgængelige for et Box Service-cloudprodukt.
Tredjepartsleverandøren er ansvarlig for eventuelle krediteringer eller rabatter vedrørende en aftale om
servicemål, som tredjepartsleverandøren stiller til rådighed. IBM vil behandle enhver sådan kreditering
eller rabat vedrørende en aftale om servicemål. Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende
krediteringskrav i forbindelse med et servicemål håndteres direkte af tredjepartsudbyderen.

1.6

Varighed og fornyelse
Aftaleperioden for Tredjepartsprodukterne begynder på den dato, hvor Kunden får adgang til
Tredjepartsprodukterne. Beviset for brugsret, der leveres som et separat Transaktionsdokument, angiver,
om Tredjepartsprodukterne fornys automatisk eller ophører ved aftaleperiodens udløb.
Ved automatisk fornyelse: Medmindre Kunden mindst 90 dage inden periodens udløbsdato giver skriftligt
varsel om ikke at forny aftaleperioden, fornys Tredjepartsprodukterne automatisk for den periode, der er
angivet i beviset for brugsret.
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