
CONTRATOS 
CUSTOMER CONNECT POLICY

Esta Política (“Policy”) para Customer Connect complementa e 
estabelece termos e condições adicionais que regem o uso do 
produto pelo Cliente, conforme descrito na Proposta Comercial 
Equinix pertinente. Quaisquer termos não definidos neste documento 
terão seus significados atribuídos na Ordem Equinix ou no MCA ou 
outro documento similar.

1. Descrição do produto 
O serviço de Customer Connect consiste em prover conexão física, 
privada e digital, entre um ambiente localizado no data center 
da Equinix e um ponto remoto designado pelo cliente, para a 
transmissão de dados.

Os produtos que compõem o serviço de Customer Connect estão 
disponíveis em 4 (quatro) modalidades para o Brasil: Unprotected, 
Protected, Redundant e Dual Diverse.

A modalidade e a capacidade contratada constarão na Ordem 
Equinix aprovada pelo cliente. Cada modalidade pode ser 
contratada em diferentes capacidades e estão detalhadas no item 3 
(três) deste documento.

Os benefícios do produto são:

• Conexão física, privada e digital.

• Suporte e monitoramento básico oferecidos pela Equinix.

• Largura de banda garantida.

As características do produto são:

• O monitoramento básico consiste na verificação sistemática 
da condição de funcionamento do circuito físico e de sua 
capacidade de transmissão. Ele será atualizado a cada minuto, 
desde que atenda as premissas de monitoramento da Equinix. 

• A medição da capacidade contratada poderá ser 
disponibilizada pela Equinix em gráficos MRTG atualizados a 
cada 5 (cinco) minutos no Equinix Managed Services Portal, 
mediante configuração do cliente. Essa funcionalidade está 
disponível para clientes com Switch TOR gerenciado pela 
Equinix .

• Fica a critério da Equinix a escolha da operadora de 
telecomunicações que irá fornecer o meio de acesso físico 
utilizado pela conexão Customer Connect. 

• As capacidades que podem ser contratadas variam de acordo 
com a disponibilidade das operadoras.

Ativação do produto

A Equinix é responsável pela instalação inicial do produto, que consiste 
no provisionamento do link pela operadora e entrega da conexão ao 
Demarcation Point definido pelo cliente. 

A disponibilização do produto Customer Connect será informada 
através de comunicado escrito enviado ao endereço de e-mail do 
contato do Cliente, no qual o cliente receberá as instruções para uso 
dos serviços.

Suporte Básico

A Equinix oferece suporte bilíngue em regime 24x7x365 para 
atendimento a solicitações de chamados serviço do Customer 
Connect. Os serviços abaixo poderão ser solicitados via abertura de 
chamado via telefone ou portal, sem custo adicional:

•  Investigar e resolver incidente de desempenho e disponibilidade 
da conectividade;

•  Informações sobre o produto;

Suporte Complementar

A Equinix oferece o Suporte Técnico Complementar, não incluso no 
produto de Customer Connect. Todos os serviços estão descritos 
no documento Catálogo de Serviço Equinix, podem ser solicitados 
via Equinix Customer Portal e serão cobrados adicionalmente na 
modalidade Horas Técnicas, com cobrança não recorrente (NRC).

2. Responsabilidades do Cliente
O cliente não poderá: (i) conduzir qualquer atividade que possa 
interferir ou prejudicar o serviço de qualquer outro cliente; (ii) tomar 
qualquer medida com o objetivo de contornar o pagamento a 
Equinix para o uso do produto Customer Connect.

3. Acordo de Nível de Serviço (SLA) 

O serviço de Customer Connect está dimensionado para oferecer a 
seguinte disponibilidade mínima mensal: 
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Entende-se por disponibilidade, de Customer Connect, a capacidade 
do equipamento roteador da ponta do cliente conectar-se ao 
equipamento roteador hospedado no data center da Equinix .

A Equinix fornecerá desconto equivalente a 1 (um) dia de serviço 
ao cliente cada vez que o serviço disponibilizado ao cliente de 
Customer Connect que permanecer inoperante por mais tempo do 
que o previsto na tabela acima. Adicionalmente, serão concedidos 
descontos equivalentes a 1 (uma) hora de serviço para cada período 
de interrupção de 15 (quinze) minutos que se seguirem aos períodos 
citados acima.

O número máximo de descontos que a Equinix poderá conceder ao 
cliente em um determinado mês contratual está limitado ao valor de 
30 (trinta) dias do valor contratado pelo cliente, independentemente 
do número de vezes em que o serviço disponibilizado ao cliente 
permanecer inoperante ou da duração de referida inoperância 
durante o mesmo mês contratual. Como valor de referência para 
desconto será utilizado o valor da mensalidade do mês corrente da 
realização do evento.

A Equinix conduzirá manutenção programada de rotina do 
IBX. Nas hipóteses de manutenção programada de rotina os 
equipamentos do cliente e/ou os equipamentos da Equinix poderão 
ficar impossibilitados de transmitir e/ou receber dados pelo 
tempo necessário para a solução da situação e o cliente poderá 
ficar impossibilitado de acessá-los, sem que isto gere qualquer 
responsabilidade para a Equinix . 

A Equinix informará o cliente sobre a programação para a realização 
da manutenção programada de rotina com antecedência de 15 
dias, preferencialmente, e de no mínimo 48 horas para situações 
iminentes. 

Manutenções preventivas programadas pela Equinix e notificadas ao 
cliente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas) não 
serão contabilizadas para cálculo da disponibilidade acima citada. 

4. Modalidades 
Customer Connect Unprotected

Composto por uma conexão simples, ou seja, de apenas uma 
operadora e sem redundância de circuito, equipamento ou cross 
conexão.

Customer Connect Protected

Composto por um único canal, protegido pela operadora no backbone 
e sem redundância de circuito, equipamento ou cross conexão.

Customer Connect Redundant

Composto por um circuito com redundância no backbone da 
operadora e entregue através de duas cross conexões. 

Customer Connect Dual Diverse

Composto por dois circuitos contratados com duas rotas totalmente 
distintas, que necessariamente não compartilhem o mesmo backbone 
e são entregues através de duas cross conexões.

5. Disposições Gerais 
A disponibilização dos serviços de Customer Connect será informada 
ao cliente por meio de comunicado escrito enviado ao endereço de 
e-mail do cliente, que terá o prazo de 48h (quarenta e oito) horas 
úteis, contadas a partir do envio da mensagem pela Equinix , para 
manifestar-se sobre eventual falha ou defeito na configuração do 
serviço contratado. Decorrido tal período, não havendo manifestação 
do cliente, serão considerados plenamente ativados os serviços com 
faturamento retroativo à data do envio da comunicação de ativação.

A Equinix se reserva ao direito de não autorizar a instalação de 
qualquer equipamento utilizado pelo cliente que venha: (i) a exceder 
os limites de capacidade contratados ou (ii) a pôr em risco a 
segurança dos equipamentos de outros clientes.
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País Serviços

SLA 
(Acordo 
de níveis 

de 
serviço)

Tempo 
máximo para 
recuperação 

de falhas (mês 
contratual)

Como é 
calculado?

BRASIL

Unprotected 98,00% 14 horas e 
36 minutos

Total de 
horas 

disponíveis
________
Total de 
horas no 

período de 
medição

Protected 99,50% 3 horas e 
39 minutos

Redundant 99,80% 1 hora e 
27 minutos

Dual 
Diverse 99,80% 1 hora e 

27 minutos
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