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Bu Equinix Anten Politikası (“Politika”), Sipariş (“Anten”) bölümünde
daha ayrıntılı yer verilen Müşterinin Anten kullanımına ilişkin ek şart
ve koşulları belirtmekte ve bunlara ekleme yapmaktadır. Burada
tanımı yapılmayan herhangi bir terim, Sipariş veya MCA bölümündeki
anlamını taşıyacaktır.
1. Ürünlerin Tanımı

3. Diğer

Equinix, burada yer alan hükümler doğrultusunda, Müşterinin
Lisanslı Alanının Siparişte tanımlanan cihaza bağlanması amacıyla,
Müşteriye Equinix tarafından belirlenen bir alanı (“Anten Alanı”)
Anten kurulumu ve kullanımı için tahsis etmek üzere bir lisans
vermektedir. Anten Alanına çatı, duvar veya anten yatağı, kule veya
direk dâhil olabilir.

Yazılı olarak mutabık kalınmadığı sürece, Müşteri, Equinix'in gerek
mülk sahibi gerekse devlet tarafından verilen tüm izinleri almadan,
Anten Alanında herhangi bir geliştirme çalışması yapmayacağını
kabul etmektedir; diğer yandan, Equinix, masrafları Müşteriye
ait olmak kaydıyla, söz konusu izinleri almak üzere elinden
gelen makul çabayı göstermeyi kabul etmektedir. Anten Alanının
kullanım veya erişim hakkının mülk sahibi veya herhangi bir devlet
kurumu tarafından yasaklanması durumunda, Equinix bir Siparişi
herhangi bir zamanda iptal edebilir. Müşteri, böyle bir fesih olması
veya hakların yerine getirilememesi durumunda, ortaya çıkacak
tüm yükümlülükler için Equinix’e rücu etmeyecek ve sorumlu
tutmayacaktır.

2. Müşterinin Sorumlulukları

Müşteri şu hususlardan sorumlu olacaktır: (i) Equinix tarafından
kabul edilebilir bir Müşteri Gereksinimleri Belgesi (“CRD”) sunmak;
(ii) Equinix tarafından tamamlanmayacak ise (ör. bir mini GPPS) ve
başka bir şekilde mutabakat yapılmaması halinde, tüm kabloları,
kablo bağlantılarını, onaylanmış paratoner cihazlarını ve her türlü
sızdırmazlık elemanları ile sinyal düzeltme ekipmanları da dahil
olmak üzere Anteni temin etmek, montajını ve yönlendirmesini
yapmak; (iii) Anten ile Lisanslı Alan veya Equinix tarafından belirtilen
IBX Merkezi içerisindeki tanımlanan kafes arasındaki Cross Connect
siparişini vermek; (iv) Anteninin başka bir tarafın sahip olduğu veya
işlettiği ekipmanla kullanılmasını engellemek; aynı şekilde Müşteri
de diğer Equinix müşterileri ile ya da onların ekipmanları ile fiziksel
olarak etkileşime girmeyecektir; (v) Anten işletimi ile ilgili tüm ulusal,
bölgesel veya yerel yasalara ve yönetmeliklere uymak ve özellikle
Amerika Birleşik Devletlerinde Federal İletişim Kurumu, Birleşik
Krallık’ta OFCOM ve Almanya'da Bundesnetzagentur kapsamındaki
tüm kural ve yönetmeliklere uymak;(vi) Birleşik Krallık dâhilinde
yapılan kurulumlarda, Antenini herhangi bir kamu iletişim ağının
parçası olarak kullanmamak.

Anten yatağı kurulması gibi Anten alanında özel hazırlık yapılması
gerekiyorsa, yapılan tüm çalışmalar Equinix tarafından Kurulum
Masrafları olarak belirtilecektir. Müşterinin başka bir etkinlik için
yardım istemesi durumunda, söz konusu etkinlik Smart Hands
ücret tarifesine göre fiyatlandırılacak veya başka bir anlaşma
sağlanmışsa, Equinix’in tek yükümlülüğü Müşterinin vereceği
talimatlar doğrultusunda ve Equinix’in bu talimatları kabul ettiği
ölçüde gerçekleştirilecektir.
Aksine başka bir hüküm bulunsa dahi, Equinix Müşteri Anteni ile
herhangi diğer bir ekipman arasında etkileşim olmayacağı konusu
da dâhil olmak üzere, açıkça veya ima yoluyla hiçbir garanti
vermemektedir. Müşterinin, bu Politikayı ve Sipariş hükümlerini
ihlal etmesinden doğan veya Anten Alanına verilen hasarın
tamiri ile ilişkili maliyetler de dahil olmak üzere, Müşteri’nin kendi
gerçekleştirdiği Anten kurulumu, bakımı, servisi veya onarımından
doğan kişisel yaralanma, ölüm veya maddi varlıklara verilen
hasarlar nedeniyle üçüncü taraflarca yapılacak taleplerde Müşteri,
Equinix Taraflarını her türlü yükümlülük, maliyet, hasar, kayıp veya
masraftan(makul avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere) sorumlu
tutmayacağını ve Equinix Taraflarına bu hususta Tanzimat talebinde
bulunma hakkının olmadığını kabul eder.

Müşteri ve Müşterinin Yetkili Personeli, Antenin kurulumunu ve
bakımını yapmak üzere Anten Alanına erişim hakkına aşağıdaki
koşullarda sahip olacaktır: (i) işlemler, Smart Hands tarifesinde
ücretlendirilen Equinix çalışanlarının gözetimi altında yapılacaktır; (ii)
Equinix Hizmet Masasına yirmi dört (24) saat öncesinden bildirimde
bulunulacaktır; (iii) işlemler normal çalışma saatleri içinde, makul bir
zaman diliminde yapılacaktır; (iv) işlemler, geçerli yerel sertifikalar
ve Equinix IBX Merkezi Politikaları da dâhil olmak üzere Equinix'in
güvenlik ve kazaları önleme kuralları ve politikalarına uygun şekilde
yapılacaktır.

Equinix.com
© 2018 Equinix, Inc. | EQUINIX GİZLİ
Antenna Policy (A4) v0618 FS-TR RP-HM
Q218

1/1

