Załącznik do Regulaminu „Freetier Early Acces”
dla przedsiębiorców
Szczegółowe Warunki Usługi Freetier
Niniejszy Załącznik zawiera specyfikację techniczną oraz limity dla Usługi Freetier.
Przekroczenie poniższych limitów, dodanie kolejnych dysków do konfiguracji, zmiana
konfiguracji poprzez zmianę klasy instancji lub zmiana Tier dysku, powodują natychmiastowe
rozpoczęcie naliczania opłat zgodnie z Regulaminem i Cennikiem. Zmiana typu kontrolerów
SCI na instancji jest dozwolona w ramach Usługi Freetier.
W przypadku zmian niniejszego Załącznika, zmiany ograniczające zakres Usługi Freetier lub w
inny sposób niekorzystne dla Użytkownika, mają zastosowanie w stosunku do Użytkowników
korzystających z Usługi Freetier przed ich wprowadzeniem.
1. Specyfikacja techniczna
Usługi udostępniane w ramach Usługi
Freetier
Klasy maszyn
Gigabajtogodzina

OCI, OCS, Transfer, IPv6
1.05 i 1.09
Każda rozpoczęta godzina, w której
następuje przydzielenie 1GB pamięci RAM
Usłudze Freetier

2. Limity Usługi Freetier
OCI

Transfer
Adresy IP
OVS

maksymalnie 750 gigabajtogodzin
miesięcznie
Dopuszczalne konfiguracje OCI w Usłudze
Freetier: 1.05 (1 procesor, 0.5GB RAM) lub
1.09 (1 procesor, 0.9GB RAM)
Maksymalnie 10 instancji
vCPU max. 2 GHz
25 GB w każdym miesiącu trwania Usługi
Freetier
1 adres IPv6 w każdym miesiącu trwania
Usług Freetier
Tier1 z limitem 150 IOPS oraz 60MB/s
transferu
5 GB na okres 750 gigabajtogodzin
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OCS

20 GB przestrzeni
25 GB transferu (przychodzący +
wychodzący)

Limity Usługi Freetier są ustalone dla cyklu 750 godzin w każdym miesiącu kalendarzowym
trwania usługi. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia korzystania z Usługi Freetier w
trakcie trwania miesiąca, tj. odpowiednio innego niż pierwszego albo ostatniego dnia danego
miesiąca, Limity Usługi Freetier określone zostaną proporcjonalnie.
3. Pozostałe warunki Usługi Freetier:
3.1 Usługa Freetier uruchamiana jest wyłącznie na terenie Polski w trybie
automatycznego wyboru subregionu. Użytkownik nie posiada możliwości
modyfikacji subregionu.
3.2 Niezależnie od postanowień Cennika, Wynagrodzenie za korzystanie przez
Użytkownika w związku z Usługą Freetier z pierwszego adresu IPv4 wynosi
4,90 zł netto miesięcznie. Za korzystanie z kolejnych adresów IPv4
Wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Cennikiem.
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