Další popis služby IBM Cloud Service
IBM Cloud Virtual Server for Virtual Private Cloud
S výjimkou uvedenou níže se uplatní podmínky Popisu služby IBM Cloud Service.

1.

Cloud Service
IBM Cloud Virtual Servers for Virtual Private Cloud je nabídka v rámci portfolia Compute Infrastructure-asa-Service pro IBM Cloud. IBM Cloud Virtual Servers for Virtual Private Cloud nabízí přístup ke sdíleným
výpočetním zdrojům (pro více klientů), které může Zákazník pořídit v rámci prostředí infrastruktury
virtuálního soukromého cloudu.
IBM Cloud Virtual Servers for Virtual Private Cloud, stejně jako ostatní nabídky Infrastructure-as-aService, jsou samostatně spravovány Zákazníkem. Zahrnuje výběr dostupných datových středisek a
výběr, konfiguraci a správu služeb (např. zabezpečení, zálohování, funkce pro překonání selhání, obnova
a monitorování), které Zákazník stanoví jako nezbytné s ohledem na splnění svých požadavků a
příslušných právních předpisů, včetně ochrany údajů a dalších regulatorních požadavků týkajících se
jeho pracovní zátěže a celého Obsahu.

2.

Datové listy ochrany a zpracování údajů
Datový list platný pro tuto službu a podmínky této části upravuje podrobnosti a podmínky, včetně
povinností Zákazníka, v souvislosti s využíváním této služby. Na tuto službu se vztahují následující
Datové listy:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=16A133C0DDE611E8AD896A32A8231248

3.

Úrovně služby a Technická podpora

3.1

Dohoda o úrovni služeb
Na tuto službu se vztahuje smlouva o úrovni služeb upravená v základním popisu služby IBM Cloud
Service.

3.2

Technická podpora
Na tuto službu se vztahují podmínky podpory stanovené v popisu služby IBM Cloud Service.

4.

Poplatky

4.1

Metriky poplatků
Metriky poplatků za službu Cloud Service jsou uvedeny v Transakčním dokumentu.
Na tuto službu Cloud Service se uplatní následující metriky zpoplatnění:
●

4.2

Instance za hodinu – Instance je přístup ke specifické konfiguraci služby Cloud Service.
Zákazníkovi bude vyúčtována každá celá nebo částečná hodina za každou Instanci služby Cloud
Service existující během fakturačního období.

Poplatky za neúplný měsíc
Každá Instance je zpoplatněna na základě hodinové sazby. Užívání za neúplnou hodinu bude
vyúčtováno poměrným dílem.

5.

Dodatečné podmínky
Na Smlouvy o službě Cloud Service (nebo ekvivalentní smlouvy o základním cloudu) uzavřené před 1.
lednem 2019 se vztahují podmínky dostupné na adrese https://www.ibm.com/acs.
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