Service Level Agreement
1.1 Denna SLA gäller utöver de allmänna avtalsvillkoren (”Avtalet”) och tilläggsvillkoren
(”Tilläggsavtalet”) avseende VPS-tjänster som finns tillgängliga på Space2us hemsida.
1.2 Space2u övervakar internetförbindelsen och den hårdvara som din server använder dygnet
runt. Händer något går ett automatiskt larm till den av våra tekniker som ligger i beredskap.
1.3 Anmäler du ett fel till oss och felet inte beror på något som Space2u ansvarar för så
kommer vi debitera dig enligt vår prislista för varje påbörjad timme.
1.4 I det fall att vi inte lever upp till vad vi lovar vad gäller den internetförbindelse och den
hårdvara som vi använder för att leverera tjänsten kommer vi som den enda ersättning vi är
skyldiga att förlänga din abonnemangsperiod med den tid som motsvarar ersättningens
storlek.
1.5 Space2u informerar dig om planerat underhåll i nätverk eller system senast två dagar
innan avbrottet sker. Vi kommer att informera dig i första hand via vår webbplats, men kan
även i vissa fall skicka ut e-post om detta. Planerat underhåll räknas inte som nedtid om
Space2u informerat senast två dagar före det planerade underhållet.
1.6 Om tjänsten ligger nere så har du rätt till ersättning enligt vad som anges i nedanstående
tabell. För att du ska få ersättning måste du begära detta från oss senast 30 dagar efter det att
felet åtgärdats. Om du inte betalat den ersättning som du ska betala för tjänsten, eller om du
inte följer något av de andra villkoren som vi tillämpar så är vi inte skyldiga att betala
ersättning.
1.7 Ersättning vid nedtid gällande internetförbindelse, infrastruktur eller hårdvara kan inte
kombineras. Vi beräknar din ersättning utifrån den faktiska nedtiden som du drabbats av.
Detta är den enda ersättning du är berättigad till oavsett orsak.
1.8 Högsta möjliga ersättning är 100 % av den tid tjänsten inte fungerat. Ersättningen kan inte
överstiga det värdet. Detta gäller inte heller störning i dina applikationer, om inte dessa
störningar beror på nedtid.
1.9 Detta SLA gäller inte vid andra former av störningar som t ex vid problem med
operativsystem, mjukvara eller kod som kan skapa nedtid. Detta SLA gäller inte heller vid
störningar som ligger utanför Space2us kontroll, exempelvis problem hos andra
internetoperatörer än den som Space2u anlitar.

Åtgärd
Inställelsetid **
Support
Felanmälan
Aktiva åtgärdsförsök hårdvara och infrastruktur***

Kontorstider*
60 minuter
Öppen
Öppen
Ja

Övrig tid
Inget SLA
Stängd
Stängd
Ja

* Kontorstider utgörs av 8-17 helgfri måndag till fredag
** Maximal tid till påbörjad felsökning efter att supporttekniker bekräftat felanmälan.
*** Aktiva åtgärdsförsök avseende din virtuella server ligger utanför åtagandet
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