
 

Särskilda villkor för Virtuellt Datacenter 

 
Installation och nybeställning  

Bahnhof utför uppsättning av resurspool enligt specifikation, administratörskonto och överlämnar detta till kunden 
omgående. Vid större beställningar förbehåller sig Bahnhof rätten till förlängd leveranstid i de fall Bahnhof är 
beroende av externa leveranstider och nyinstallation av hårdvara. 
 
Assistans utöver direkta driftåtaganden 

Bahnhof äger rätten att debitera en löpande avgift för allt utfört extraarbete utöver direkta åtaganden för att 
tjänsten skall fungera. Kostnaden för arbetet debiteras i enighet med Bahnhofs vid var tid gällande prislista. 
Taxan debiteras för närvarande enligt följande: Enklare omstart av kunds utrustning under kontorstid, 550 kr. 
Konsultarvode vardagar 8-17, 1 150 kr/påbörjad timme. Konsultarvode övrig tid, 1 950 kr/påbörjad timme.  
 
Servicefönster 

Vid uppgraderingar och service skall kund meddelas senast 7 dagar innan ett planerat avbrott. 
 
Internetaccess 

I tjänsten ingår en genomsnittsförbrukning av Internetkapacitet på 100Mbit/s per månad. Skulle denna 
överskridas äger Bahnhof rätten att omförhandla avtalet. 

Otillbörligt nyttjande 

Bahnhof får omedelbart besiktiga och avinstallera eller vidtaga andra åtgärder med kundens virtuella servrar som 
Bahnhof finner nödvändiga för att undanröja allvarlig fara för säkerheten i Bahnhofs eller andra kunders system. 
Kunden skall aviseras i förväg om sådan åtgärd om det är möjligt. I annat fall skall Kunden så snart som möjligt 
meddelas i efterhand. 
 
Tillgänglighet 

Den garanterade tillgängligheten för tjänsten är 99.9% per kalenderår. Otillgänglig tid mäts på samtliga av 
Kunden anmälda fel där Bahnhof kan verifiera att tjänsten ej går att nå med mätmetoden ICMP Ping. Vid varje 
feltillfälle mäts otillgänglig tid från den tidpunkt som en felanmälan inkommer till Bahnhof till dess att Bahnhof 
klarrapporterat felet till Kund. Tillgängligheten beräknas per årsbasis (365 dagar/24 timmar) enligt följande: 

Tm = Total mättid (1 år), 
To = Otillgänglig tid, 
Ttot = Total tid (1år) 

Tillgänglighet (%) = 

I otillgänglig tid räknas inte in 

 Otillgänglighet orsakad av planerade underhållsarbeten 

 Otillgänglighet orsakad av Kundens agerande eller utrustning 

 Otillgänglighet orsakad av större fel som står utanför Bahnhofs kontroll 

Om den garanterade tillgängligheten för tjänsten inte uppfylls och detta beror på Bahnhof, betalar Bahnhof efter 
skriftlig anmodan vite. Vite utgår för varje påbörjad tiondels procentenhet som avvikelse sker från garanterad 
tillgänglighet, (mäts på årsbasis) med 5 % av förbindelsens kvartalsavgift, exklusive mervärdesskatt. Högsta 
vitesbelopp per förbindelse och 12-månaders avtalsperiod är en månadsavgift. Vite utgår inte eller kan begränsas 
om Kunden brustit i sina åtaganden enligt detta avtal. Bahnhof får betala vite genom kreditering av den 
kvartalsavgift som infaller närmast efter att det konstaterats att Kunden har rätt till vite. Kunden förlorar sin rätt till 
vite om inte Kunden skriftligen anmodar Bahnhof att betala vite senast tre månader efter det att Kunden märkt 
eller borde ha märkt de förhållanden som viteskravet grundas på. 
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