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Equinix, Müşterinin Lisanslı Alanını telekomünikasyon ağına bağlamak
amacıyla Müşteriye aşağıdakiler için bir lisans vermektedir: IBX
Merkezi'nde yer alan herhangi kablo yönetim altyapısı da (örn. Kablo
kanalları, kablo tepsisi vb.) (“Kablo Yönetim Altyapısı”) dahil olmak
üzere, Kablo Kanalı İçi'nin IBX Merkezi'ndeki giriş noktasından Lisanslı
Alana uzanmasını sağlamak amacıyla Equinix tarafından Lisanslı Alan
olarak tahsis edilen IBX'in dışında kalan giriş noktasından bir (1) kablo
kanalı içi ("Kablo Kanalı İçi") kullanmak.
Aksine bir hüküm bulunsa dahi, Müşterinin bu Politikayı ve Sipariş
hükümlerini ihlal etmesi veya Kablo Kanalı İçi ve/veya Kablo
Yönetim Altyapısını kullanması veya Müşteri tarafından böyle bir
Kabloya erişimi bakım/servis veya onarım işleri yapması nedeniyle
veya bunlara bağlı olarak üçüncü taraflarca talep edilebilecek kişisel
yaralanma, ölüm veya maddi varlıklara verilen hasarlar nedeniyle
yapılacak olan hak taleplerinde Müşteri Equinix Tarafları’nı her türlü
yükümlülük, maliyet, hasar, kayıp veya masraftan(makul avukatlık
ücretleri de dahil olmak üzere) tazmin etmeyi, savunmayı ve beri
kılmayı kabul etmektedir.

Bu ürünün kullanım koşulu olarak, Müşteri yazılı olarak aşağıdaki
hususları Equinix’e bildirmelidir: (i) Müşterinin kablo kanalı içine
kurulumunu yapmayı planladığı fiber küme sayısı ve (ii) kablo kanalı
içinin hangi iş amacıyla kullanılacağı (ör. değişim, ağ değişimi, ağ
birleştirme, ortak yerleşim işi için bağlanabilirliği sağlamak gibi).
Buna ek olarak, taraflar bu ürünün Equinix IBX Merkezi dışındaki
tam sonlanma noktası üzerinde de mutabakata varacaktır.
Müşteri, telekomünikasyon kablosunu (“Kablo”) Kablo Kanalı ve
Kablo Yönetim Altyapısı içinden gerektiği şekilde çekmekten,
bu Kabloyu Lisanslı Alanda bulunan ve müşteri tarafından
sağlanan hudut panosunda masrafları Müşteri’ye ait olacak
şekilde sonlandırmaktan, kablo çekimi için Equinix onaylı işgücü
ve malzemeleri IBX Merkezi Politikaları doğrultusunda Equinix
gözetiminde kullanmaktan ve gerekli görülmesi durumunda kablo
kanalı içi kablo ayracı kurmaktan sorumludur. Müşteri, Lisanslı Alan
ve fiber giriş odasını birbirine bağlayan Kablo ve Kablo için özel
olarak kullanılan kablo kanalının bakımından, servis hizmetlerinden,
onarımından ve kaldırılmasından tek başına sorumlu olacaktır.
Equinix’in kablo veya Müşterinin Ekipmanlarında hata arama
işlemleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Kanal içine
tüm erişimler ve Equinix tarafından gözlemlenmesi gereken işler
için standart ücret tarifesinden bir Smart Hands talebinin yapılması
gerekmektedir.

Aksine bir hüküm bulunsa dahi, bu lisanslar başkasına devredilemez
tahsis edilemez. Lisansların kullanımı sadece Müşterinin dâhili
kullanım amaçlarına yönelik olup hiçbir şekilde aşağıda belirtilen
amaçlarla kullanılamaz: (İ) Equinix Ürünlerinin herhangi bir üçüncü
tarafa satışının yapılması; (ii) IBX Merkezinde herhangi bir fiziksel
varlığı bulunmayan herhangi bir üçüncü tarafa Equinix Ürünlerinin
kullanımını sağlamak veya (iii) IBX Merkezinde herhangi bir fiziksel
varlığı bulunmayan herhangi bir üçüncü tarafın Equinix Santraline
veya IBX Merkezindeki herhangi bir Müşteriye bağlanmasına
izin vermek. Herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak adına,
bu bölümde Müşterinin IBX merkezinde kendi Lisanslı Alanında
kendi dâhili amaçlarına yönelik olarak Kablo Kanal İçini kullanması
yasaklanmamaktadır. Equinix’in Müşterinin bu kullanım sınırlamasını
ihlal ettiğini düşünmesi durumunda, Equinix Müşteriye yapacağı
yazılı bildirime istinaden Lisanslı Alan Kullanımını ve Hizmetleri
derhal sonlandırabilir.
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