Descrição de Serviço
Ofertas em Nuvem de Terceiros da Box
1.

Ofertas de Terceiros
Quanto o Cliente solicitar a oferta em nuvem Box Service fornecida pela Box, Inc. ("Box"), um terceiro
fornecedor, os termos do contrato do terceiro fornecedor apropriado serão aplicados ao uso da oferta em
nuvem Box Service, a menos que o Cliente e a Box tenham firmado um contrato cobrindo tais serviços e,
neste caso, o contrato assinado regerá o uso da oferta em nuvem Box Service pelo Cliente. A IBM não é
parte em nenhum contrato, anexo ou aditamento de terceiros fornecedores,nem é responsável pela
disponibillização ou uso de tal oferta em nuvem de terceiros. O Cliente deve levar qualquer problema
relacionado à provisão da oferta em nuvem Box Service para a Box, Inc. Com base na localização do
Cliente, os contratos aplicáveis estão disponíveis na seguinte tabela:
Local do Cliente
Dentro dos Estados Unidos
Dentro do Japão

Contrato aplicável do terceiro fornecedor
https://www.box.com/docs/BSA_v08012016US
Em inglês: https://www.box.com/docs/BSA_v08012016JP
Em japonês: https://cloud.box.com/s/t06kslafnixnt7n6pl5f4qp3z4yh4ozu

Resto do Mundo

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

Outras Ofertas de Nuvem da Box
Quando o Cliente solicitar ofertas em nuvem da Box adicionais fornecidas pela Box e, a não ser que o
Cliente tenha assinado um contrato correspondente com a Box ou uma afiliada da Box, os termos do
adendo de terceiros correspondente na tabela a seguir serão aplicados, além do contrato de terceiro
fornecedor:
Ofertas em Nuvem da Box

Adendo de Terceiros Aplicáveis

Box KeySafe KMS

https://cloud.box.com/s/jmcy1yl3v0y07skkzdixwn09vx7wzwmf

Box KeySafe HSM

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

Box Platform

https://cloud.box.com/s/s3nbbi7q1h7dqgylls4l0ifauxnznh3h

Box Zones

https://cloud.box.com/s/rlm7mie5l9z61t2vghziabmvmyhunttj

Box Relay

https://cloud.app.box.com/s/m0jg6w9qpqbvfxuhpl4hdwi9b42jq1ib

Serviços de Consultoria da Box
Quando o Cliente solicitar os Serviços de Consultoria da Box fornecidos pela Box, Inc., o material final do
Box Consulting Datasheet correspondente se aplicará, além do contrato do terceiro fornecedor
apropriado. O Box Consulting Datasheets aplicável está disponível na seguinte tabela:
Tipo de consultoria

Box Consulting Datasheet Aplicável

Box Quick Start Implementation
Services

https://cloud.app.box.com/v/QuickStartdatasheet

Box Smart Start Implementation
Services

https://cloud.app.box.com/v/SmartStartDatasheet

Box Consulting Hours

https://cloud.app.box.com/v/BCHGlobalFAQ

Os termos a seguir modificam o Contrato na medida em que se apliquem à aquisição da oferta em
nuvem de terceiros da Box Service pelo Cliente.
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1.1

Compromissos e Desempenho do Serviço
A IBM enviará os detalhes do pedido do Cliente para a Box para ativação e entrega da oferta em nuvem
de terceiros da Box Service. O desempenho, os detalhes e compromissos são fornecidos pelos terceiros
diretamente para o Cliente sob os termos do contrato do terceiro fornecedor.
O Cliente é responsável pelo uso da oferta em nuvem de terceiros da Box Service por parte do Cliente e
de qualquer usuário do Cliente, e tais ofertas não podem ser adquiridas para propósitos não autorizados,
ilegais ou inadequados.

1.2

Confidencialidade e Proteção de Dados
As informações que o Cliente forneceu à IBM podem ser compartilhadas com a Box ou o Cliente poderá
ser redirecionado para o website da Box a fim de preencher um pedido e qualquer suporte contínuo. O
contrato de terceiro fornecedor especificará quaisquer obrigações de segurança ou quaisquer outras
obrigações com relação à proteção de dados, segurança e tratamento do conteúdo do Cliente, bem
como quaisquer responsabilidades adicionais do Cliente com relação a esta oferta em nuvem de
terceiros da Box Service.

1.3

Encargos, Pagamento e Tributos
A IBM faturará e o Cliente concorda em pagar à IBM todos os encargos aplicáveis, quaisquer encargos
pelo uso em excesso das autorizações, qualquer tarifa alfandegária, taxas, impostos (incluindo o imposto
retido na fonte), arrecadação ou encargo aplicados por qualquer autoridade resultante da compra do
Cliente ou do uso da oferta em nuvem de terceiros da Box Service, e quaisquer juros de mora. A Box
estabelece os encargos aplicáveis para as ofertas em nuvem Box Service, e tais encargos estão sujeitos
à mudança. Os valores são devido a partir do recebimento da fatura e devem ser pagos eletronicamente
em até 30 dias a contar da data da fatura.

1.4

Vigência, Rescisão, Suspensão
Se a Box notificar a IBM de que retirou de comercialização ou finalizou sua oferta em nuvem Box
Service, o terceiro ou a IBM notificará o Cliente, rescindirá as autorizações para tal oferta em nuvem Box
Service e receberá todos os pagamentos finais devidos até a data efetiva da rescisão. Em caso de
pagamento à vista, o Cliente terá direito a um reembolso dos encargos pagos antecipadamente e não
utilizados, rateados a partir da data efetiva da rescisão. A IBM poderá rescindir ou suspender o acesso
do Cliente à oferta em nuvem de terceiros da Box Service, caso o Cliente não cumpra com suas
obrigações perante a IBM ou caso a oferta em nuvem de terceiros da Box Service ou o uso por parte do
Cliente desta oferta em nuvem violem a lei.

1.5

Garantias e Isenções
A IBM não oferece nenhuma garantia ou condições, expressas ou implícitas, em relação à oferta em
nuvem de terceiros da Box Service. As garantias da Box, caso existam, estão estabelecidas no contrato
do terceiro fornecedor.
A IBM não fornece suporte técnico para a oferta em nuvem Box Service. A Box definirá os processos e
obrigações de suporte disponíveis para a oferta em nuvem Box Service. A Box, Inc. será responsável por
quaisquer créditos ou descontos do acordo de nível de serviço que a mesma possa disponibilizar. A IBM
processará tais créditos ou descontos do acordo de nível de serviço. Quaisquer contestações referentes
às reivindicações de crédito de compromissos de nível de serviço serão tratadas diretamente pela Box.

1.6

Opções de Vigência e Renovação
A vigência das Ofertas de Terceiros começa na data em que o Cliente tem acesso às Ofertas de
Terceiros. O Certificado de Titularidade (PoE), fornecido como um Documento de Transação,
especificará se as Ofertas de Terceiros serão renovadas automaticamente ou terminarão no fim da
vigência.
Para renovação automática, a menos que o Cliente forneça um aviso prévio de rescisão por escrito, pelo
menos 90 dias antes da data de expiração do período de vigência, as Ofertas de Terceiros serão
renovadas automaticamente pela duração especificada no PoE.
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