Algemene voorwaarden –
Datto SaaS Protection

Hillegom (23-06-2021)

__________________________________________________________________________________
Hieronder volgen de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op diensten en oplossingen die
zijn of worden afgenomen van IT-Everywhere en te maken hebben met Datto SaaS Protection.
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De algemene voorwaarden
1.

Definities

(1)

In deze algemene voorwaarden worden de volgende benamingen gehanteerd:
cliënt:

De persoon of het bedrijf dat beroep doet op SaaS Protection
licenties van IT-Everywhere of aan wie IT-Everywhere een aanbod of
mededeling doet omtrent SaaS Protection Licenties.

IT-Everywhere:

IT-Everywhere (KvK-nummer: 73063614). IT-Everywhere is een
(door)verkoper van de SaaS-Protection licenties die Datto aanbiedt
aan managed service providers. Alle ondersteuning voor SaaS
Protection wordt u aangeboden door IT-Everywhere en niet
rechtstreeks door Datto.

Datto:

Datto is een Amerikaans cybersecurity en data-back-up bedrijf.
Datto is het bedrijf die het SaaS-Protection platform ontwikkelen,
onderhouden en licenties hiervoor verschaffen aan IT-Everywhere
zodat IT-Everywhere deze kan aanbieden aan haar klanten.

Zelfbedieningsportal:

In dit portaal (van Datto) geschieden het instellen van de back-ups
en het herstellen van data uit de back-ups.
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2.

Statement of work

(1)

Afname:

Licenties voor back-ups (SaaS Protection) – Office365 of Google Suite

In scope:

Back-ups van de volgende items:

Office365
•
•
•
•
•

Exchange Online
OneNote
SharePoint-sites
OneDrive
Microsoft Teams

Google Suite
•
•
•
•

Google Drive
Calendar
Contacts
Gmail

Herstel (optioneel)
•
•
•
•

Herstel tussen 2 uur - 3 dagen
€15,- starttarief bij herstel
€10,- herstelkosten per kwartier
€25,- prioriteitskosten (optioneel) bij herstel binnen 2 uur

Out of scope:
Herstel – dit geschiedt binnen het zelfbedieningsportal

3.

Prijs

(1)

De prijs die IT-Everywhere hanteert kan tussentijds worden aangepast aan de hand van door
het CBS gepubliceerde inflatiecijfers of door prijswijzigingen van de aanbieder van de
software (Datto).

(2)

Bij vragen en onduidelijkheden zal het gebruikelijke servicetarief van IT-Everywhere in
gebruik worden genomen.

(3)

Voor meer informatie over prijzen – zie algemene voorwaarden van IT-Everywhere –
Diensten en Oplossingen.
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4.

Betaling

(1)

De cliënt betaalt binnen 30 dagen na factuurdatum of voor de laatste dag van de maand
wanneer er voor het eerst een licentie wordt afgenomen.

(2)

De cliënt heeft geen mogelijkheid tot het verrekenen, opschorten of korting krijgen aan de
hand van het stopzetten van een licentie. Een licentie dient voor een minimale duur van 1
jaar afgenomen te worden.

(3)

Een licentie gaat pas in na betaling.

(4)

Wanneer een factuur van een verlenging van een licentie niet op tijd wordt betaald zal deze
op inactief worden gezet. Het opnieuw aansluiten van licenties zal weer aansluitkosten met
zich meebrengen. Facturen voor verlening zullen 1.5 maand (45 dagen) voor verlenging
worden verstuurd naar de cliënt.

(5)

Voor meer informatie over betaling – zie algemene voorwaarden van IT-Everywhere –
Diensten en Oplossingen.

5.

Continuïteit

(1)

Om de continuïteit van het back-up en herstelproces te kunnen waarborgen is het bedrijf
GLRT IT Services aangesteld als beheerder wanneer IT-Everywhere, onder wat voor
omstandigheden dan ook, niet (meer) kan voldoen aan de serviceverlening. Er kan ook voor
een eigen partner worden gekozen. Dezelfde algemene voorwaarden zullen in acht
genomen worden tenzij anders aangegeven door GLRT IT Services. De cliënt heeft 2 weken
de tijd (na berichtgeving) om bezwaar te maken op de overdracht van het beheer.

6.

Aansprakelijkheid

(1)

Omdat hetgeen waarvan een back-up wordt gemaakt verkeerd kan worden geïnterpreteerd
is het ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de cliënt om na te vragen of iets wel of niet
wordt geback-upt. Wanneer blijkt dat iets niet wordt geback-upt is dat niet de
verantwoordelijkheid van IT-Everywhere.

(2)

Voor meer informatie over aansprakelijkheid – zie algemene voorwaarden van ITEverywhere – Diensten en Oplossingen.
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7.

Garantie

(1)

IT-Everywhere kan niet garanderen dat back-ups zonder onderbreking, fouten of gebreken
zullen functioneren, c.q. toegankelijk zijn. Er vind wel monitoring plaats om uptime in de
gaten te houden (minimaal 1 keer per maand).

8.

Duur en einde

(1)

De overeenkomst wordt telkens automatisch voor de oorspronkelijke periode verlengd,
tenzij de cliënt of IT-Everywhere de overeenkomst schriftelijk opzegt tegen het einde van de
desbetreffende periode met inachtneming van een opzegtermijn van 1,5 maand (45 dagen)
vóór het einde van die periode.

(2)

Opzeggingen dienen schriftelijk te worden gedaan.

(3)

Licenties kunnen na aanschaf (in een commited service-term) niet worden verminderd. De
client betaalt altijd voor een commited service-term (van minimaal 1 jaar). Gemaakte kosten
worden bij opzegging niet teruggestort.

(4)

SaaS Protection-licenties zijn vereist voor alle beschermde gebruikers die zijn toegewezen
aan een SaaS-account/-licentie, ongeacht de status (bijv. actief, onderbroken, gearchiveerd)
of ander gespecificeerd licentie-gebruik. Alle SaaS Protection-licenties die aan een SaaSaccount zijn toegewezen, moeten dezelfde servicetermijn en hetzelfde serviceplan hebben.

(5)

Voor facturerings- en verlengingsdoeleinden gaat een servicetermijn in op de eerste van de
maand volgend op de start van het service-abonnement en blijft deze van kracht gedurende
een jaar.

(6)

Toegewijde servicetermijn (hoog watermerk). Als licenties in een serviceabonnement
worden aangeschaft (voor 1 jaar), is die toegezegde servicetermijn van toepassing op de
oorspronkelijke licentie (s). Het aantal licenties, inclusief licenties die worden toegevoegd na
de eerste licenties in een serviceabonnement, mag niet worden verlaagd ten opzichte van
het hoge watermerk en wordt vastgelegd voor de rest van de dan geldende servicetermijn,
zodat alle licenties in het serviceabonnement eindigen op de dezelfde datum.

(7)

U kunt het aantal licenties in een toegewijd servicetermijn alleen annuleren of aanpassen in
de laatste een-na-laatste maand van de toegewijde servicetermijn voorafgaand aan de
vijftiende kalenderdag van die maand.

(8)

Voor meer informatie over duur en einde – zie algemene voorwaarden van IT-Everywhere –
Diensten en Oplossingen.
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9.

Service Level Agreement

(1)

Voor meer informatie over service level agreements – zie algemene voorwaarden van ITEverywhere – Diensten en Oplossingen.

10.

Stellingen

(1)

IT-Everywhere gaat ervan uit dat de cliënt op de hoogte is dat de cliënt beschikt over een
Microsoft Office365 of Google Suite licentie en dus ook over een tenant/instel omgeving. ITEverywhere heeft toegang nodig tot de tenant/instel omgeving om de back-ups in te kunnen
instellen. Het beheer kan ook volledig of deels door de cliënt geschieden.

(2)

IT-Everywhere acteert als administrator van de software. Wanneer de cliënt ervoor kiest het
beheer zelf in handen te nemen (standaard) dan dient de cliënt akkoord te gaan met de
‘SaaS Protection Client Terms’.

(3)

IT-Everywhere is geen vertegenwoordiger van Datto en is niet bevoegd om namens Datto
verklaringen af te leggen of garanties te geven met betrekking tot het product of het gebruik
ervan.

(4)

Als IT-Everywhere de cliënt autoriseert om een product rechtstreeks te openen of te
gebruiken, via de productinterface of via een portaalaccount, is de cliënt verantwoordelijk
voor alle acties die de cliënt onderneemt met betrekking tot het gebruik van het product,
inclusief back-upinstellingen en beheer, bewaring en verwijdering van inhoud.
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11.

Toegankelijkheid en Beveiliging

(1)

Het zelfbedieningsportal kán in de Verenigde Staten gehost worden ongeacht in welk
datacentrum de data wordt opgeslagen.

(2)

Wanneer de cliënt het beheer in eigen handen neemt (zonder dat IT-Everywhere toegang
heeft) is de cliënt ook eindverantwoordelijk voor de beveiliging hiervan. Dit heeft betrekking
op wachtwoorden, codes, technische specificaties en connectiviteitstandaarden. De cliënt is
hierbij tevens verantwoordelijk voor alle activiteiten die zich voortdoen binnen het online
zelfbedieningsportal.

(3)

Geen enkel met een wachtwoord beveiligd systeem voor het opslaan en ophalen van
gegevens kan volledig ondoordringbaar worden gemaakt en u erkent en gaat ermee akkoord
dat ondanks de toegepaste maatregelen de producten en inhoud niet gegarandeerd zijn
tegen alle beveiligingsbedreigingen of andere kwetsbaarheden en dat u de producten met
alle inhoud gebruikt op eigen risico.

(4)

Datto heeft fysieke, technische en administratieve maatregelen geïmplementeerd en
gehandhaafd die zijn ontworpen om inhoud onder de controle van Datto te helpen
beveiligen tegen onopzettelijk of onwettig verlies, toegang of openbaarmaking.

(5)

Voor meer informatie over toegankelijkheid en beveiliging – zie algemene voorwaarden van
IT-Everywhere – Diensten en Oplossingen.

IT-Everywhere
Satellietbaan 37 A,
2181 MG te Hillegom.
 06-80072571

Handelsregistratienummer 73063614
https://www.it-everywhere.nl/

Algemene voorwaarden
Datto SaaS Protection

12.

Dataretentie

(1)

Oneindige retentie - Het serviceplan voor oneindige retentie gebruikt een vastgesteld
retentieschema voor de opslag van cloudgegevens. Het plan is niet beperkt tot een vooraf
gedefinieerde hoeveelheid Datto Cloud-opslag. In plaats daarvan worden incrementele backups voor onbepaalde tijd bewaard zolang het serviceabonnement van het oneindige retentie
serviceabonnement voor het product actueel is. Automatische consolidatie van
incrementele back-upherstelpunten wordt doorlopend toegepast, zoals hieronder wordt
weergegeven.

(2)

Gegevens die zijn gekoppeld aan producten die zijn ingeschreven in een Datto Cloud Service
Plan, worden bewaard voor onbepaalde tijd zolang het product onder een actief
serviceabonnement valt waarvoor betalingen gelden. Als een serviceabonnement wordt
beëindigd, behoudt Datto het recht om na 60 dagen de back-upgegevens in de Datto Cloud
die aan uw product zijn gekoppeld, te verwijderen. Het is de verantwoordelijkheid van de
cliënt, voorafgaand aan of tijdens deze periode, op kosten van de cliënt, om een kopie van
de gegevens aan te vragen wanneer de cliënt een kopie wilt bewaren van de gegevens
waarvan een back-up is gemaakt in de Datto Cloud die aan het product van de cliënt is
gekoppeld.

(3)

Automatische consolidatie van incrementele back-upherstelpunten: 3x dagelijkse
gebruikersback-ups worden 30 dagen bewaard; na 30 dagen wordt één dagelijkse back-up
per gebruiker bewaard; na 90 dagen wordt één wekelijkse back-up per gebruiker bewaard;
na 1 jaar wordt één maandelijkse back-up per gebruiker bewaard.
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13.

Rechten van Datto

(1)

In het geval dat Datto redelijkerwijs gelooft dat het gebruik van inhoud of gerelateerd
product in strijd is met Datto hun voorwaarden, de werking of beveiliging van een computer,
netwerk, systeem of het product kan verstoren of bedreigen, of anderszins Datto
aansprakelijk kan stellen, behoudt Datto zich het recht om te weigeren of toegang tot het
product of inhoud uit te schakelen.

(2)

Gebruik van geaggregeerde gegevens. Niettegenstaande iets anders in deze voorwaarden of
anderszins, kan Datto het gebruik van het product en de inhoud op een geaggregeerde en
anonieme manier evalueren en verwerken, wat inhoudt dat het individu niet of niet langer
geïdentificeerd of identificeerbaar is, en statistische en prestatie-informatie verzamelen met
betrekking tot daaraan (waarnaar wordt verwezen als "Geaggregeerde gegevens"). Datto
kan dergelijke geaggregeerde gegevens gebruiken, verwerken en delen met derden om de
producten te verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen, het gebruik, de vraag en
algemene trends in de branche te begrijpen en / of te analyseren, white papers, rapporten
en databases met een samenvatting van het voorgaande te ontwikkelen en te publiceren; en
in het algemeen voor elk doel dat verband houdt met de zaken van Datto. Datto behoudt
alle intellectuele eigendomsrechten op geaggregeerde gegevens. Voor de duidelijkheid:
geaggregeerde gegevens bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie, noch een
eindgebruiker of individu.

(3)

Recht om producten te wijzigen. Datto kan wijzigingen aanbrengen in zijn producten door
middel van updates en upgrades die nieuwe functies, functionaliteit en
efficiëntieverbeteringen bieden ("verbeteringen"). Datto behoudt zich het recht voor om op
elk moment nieuwe producten en verbeteringen toe te voegen en om producten of
verbeteringen te vervangen of stop te zetten.
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14.

Beperkingen van aansprakelijkheid

(1)

DATTO GARANDEERT NIET DAT HET PRODUCT AAN ENIGE SPECIFIEKE VEREISTEN ZAL
VOLDOEN OF DAT DE WERKING VAN EEN PRODUCT VEILIG, ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ
ZAL ZIJN, OF DAT ALLE FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

(2)

HET PRODUCT KAN ONDERWORPEN ZIJN AAN BEPERKINGEN, VERTRAGINGEN EN ANDERE
RISICO'S DIE GEHEEL ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN INTERNET EN ELEKTRONISCHE
COMMUNICATIE. DATTO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE VERTRAGINGEN,
STORINGEN BIJ DE LEVERING OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN DERGELIJKE
PROBLEMEN.

(3)

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZAL DATTO OF ENIGE DATTO-LICENTIEGEVER OF
LEVERANCIER IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE,
INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF STRAFSCHADE OF KOSTEN, ONGEACHT DE
AARD VAN DE CLAIM, ONGEACHT DE AARD VAN DE CLAIM. , GEDERFDE WINST, GEDERFDE
INKOMSTEN, KOSTEN VAN VERTRAGING, NIET-LEVERING, BEDRIJFSONDERBREKING, KOSTEN
VAN VERLOREN OF BESCHADIGDE GEGEVENS OF DE KOSTEN VAN HETZELFDE OPNIEUW
AANMAKEN, ZELFS ALS DE DATTO OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS
GEWENST. IN GEEN GEVAL ZAL DAT AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE AANKOOP
VAN VERVANGENDE DIENSTEN OF PRODUCTEN.

(4)

GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR DATTO,
WELKE WEDERVERKOPER, BEHEERDER OF ANDERE PARTIJ ZAL EEN AANVULLENDE
GARANTIE MAKEN, DE HIERBOVEN VERMELDE DISCLAIMERS VERGROTEN OF OP ENIGE
MANIER DE REIKWIJDTE VAN DATTO'S VERPLICHTINGEN HIERONDER VERGROTEN.
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15.

SaaS Protection Client Terms

These Client Terms ("Terms"), apply to you as the entity that owns, licenses, or lawfully controls the
content (“Content”) in a Datto SaaS Protection product account (“Product”). Datto does not provide
the Product directly to you. The Product is sold and provided by Datto, Inc. or one of its subsidiaries
or affiliates (“Datto”) directly to the reseller/managed service provider (“Administrator”) who will (a)
use and manage the Product on your behalf with your Content; or who may (b) authorize you to
access, use or manage the Product yourself, in which case you will be considered Client
Administrator of the Product.
RIGHTS TO THE PRODUCT
You acknowledge that Datto and its licensors own all intellectual property rights in and to the
Product. You will not engage in or authorize any activity that is inconsistent with such ownership.
DATTO’s RIGHTS AND RESPONSIBILITIES REGARDING CONTENT
Datto’s Use of Content. Datto will use Content only as necessary to provide and support the Product
and will not otherwise access Content other than as permitted herein, as described in the Product
Specifications or as authorized by an Administrator for support.
Datto’s Rights. In the event that Datto reasonably believes Content or related Product use violates
these terms, including any Fair Use policies in the Product Specifications, may disrupt or threaten
the operation or security of any computer, network, system or the Product, or may otherwise
subject Datto to liability, Datto reserves the right to refuse or disable access to the Product or
Content. Datto may also take such action pursuant to the Digital Millennium Copyright Act and/or as
required to comply with law or any judicial, regulatory or other governmental order or request.
Datto will use reasonable efforts to contact the Administrator prior to taking such action.
Notwithstanding the foregoing, Datto may restrict access to any Product or Content without prior
notice as required to comply with law or any judicial, regulatory or other governmental order or
request. In the event that Datto takes any such action without prior notice, Datto will provide notice
to the Administrator, unless prohibited by law.
Use of Aggregate Data. Notwithstanding anything else in these Terms or otherwise, Datto may
evaluate and process use of the Product and Content in an aggregate and anonymous manner,
meaning in such a way that the individual is not or no longer identified or identifiable and compile
statistical and performance information related thereto (referred to as “Aggregate Data”). Datto
may use, process and share such Aggregate Data with third parties to improve the Products, develop
new products, understand and/or analyze usage, demand, and general industry trends, develop and
publish white papers, reports, and databases summarizing the foregoing, and generally for any
purpose related to Datto’s business. Datto retains all intellectual property rights in Aggregate Data.
For clarity, Aggregate Data does not include any personally identifiable information nor identify any
Client or individual.
Right to Change Products. Datto may make changes to its Products through updates and upgrades
that offer new features, functionality, and efficiencies ("Enhancements"). Datto reserves the right to
add new Products and Enhancements and to replace or discontinue Products or Enhancements at
any time.
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Right to Interact with Products. You agree that Datto may and you hereby authorize Datto to
interact remotely with any deployed Product in order to test, troubleshoot, update, analyze use of
or modify the Product or the environment in which it operates.
ADMINISTRATOR
Datto will interact with the Administrator(s) you appoint to operate and manage use of the Product
with your Content. You are not a third party beneficiary of any agreement between Datto and an
Administrator.
An Administrator is not an agent of Datto and is not authorized to make any representations or
warranties on behalf of Datto regarding the Product or its use.
You are responsible for instructing and authorizing the Administrator with respect to use of the
Product including backup settings, management, retention and deletion of Content, and
transition of Product or Content to a different Administrator, and transition assistance and
cooperation upon termination or expiration of any relationship between or among Administrator,
you and/or Datto.
You expressly agree that Datto may rely on the instructions and authorization of the Administrator
with respect to use and support of the Product and access and control of your Content.
YOUR DIRECT USE OF A PRODUCT
If the Administrator authorizes you to access or use a Product directly, you are responsible for all
actions you take with respect to use of the Product including backup settings and management,
retention and deletion of Content and Datto may rely on your instructions as an authorized
administrator of the Product.
Any support for the Product is provided to you by the Administrator and not directly by Datto.
SECURITY
Datto has implemented and maintains physical, technical and administrative measures designed to
help secure Content under Datto’s control against accidental or unlawful loss, access or disclosure.
However, no password-protected system of data storage and retrieval can be made entirely
impenetrable and you acknowledge and agree that despite the reasonable measures employed, the
Products and Content are not guaranteed against all security threats or other vulnerabilities.
You acknowledge and agree that the Administrator you authorize to manage use of the Product on
your behalf has access to and manages your Content. You and/or the Administrator are responsible,
and in no event will Datto be responsible, for any physical, administrative, or technical controls
related to Products or Content not under the exclusive control of Datto, including but not limited to ,
passwords or other access credentials, LAN or internet connectivity. You and/or the Administrator
are responsible for the proper configuration and maintenance of security measures and for
determining the security measures appropriate for the Content
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INDEMNIFICATION
You will defend, indemnify and hold harmless Datto from and against any loss, cost, liability or
damage, including attorneys’ fees, for which Datto becomes liable arising from any claim relating to
your Content, including if it a) infringes or misappropriates the intellectual property rights or other
rights of a third party; b) violates any applicable law; or c) otherwise is in violation of these Client
Terms or the applicable Product Terms of Use.
LIMITATIONS OF LIABILITY
THE DATTO PRODUCT, ARE PROVIDED “AS IS.” TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW, DATTO DISCLAIMS ANY AND ALL PROMISES, REPRESENTATIONS AND
WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SYSTEM INTEGRATION,
DATA ACCURACY, DATA SECURITY, QUIET ENJOYMENT, TITLE, AND/OR NON-INFRINGEMENT OR ANY
WARRANTIES ARISING OUT OF ANY COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE. DATTO DOES NOT
WARRANT THAT THE PRODUCT WILL MEET ANY SPECIFIC REQUIREMENTS OR THAT THE OPERATION
OF ANY PRODUCT WILL BE SECURE, UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT ALL ERRORS WILL BE
CORRECTED.
DATTO MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES ABOUT THE PRODUCT’S COMPLIANCE WITH
LAWS AND REGULATIONS SPECIFICALLY APPLICABLE TO ANY USER OR INDUSTRY AND DISCLAIMS ALL
LIABILITY ASSOCIATED THEREWITH.
THE PRODUCT MAY BE SUBJECT TO LIMITATIONS, DELAYS, AND OTHER RISKS INHERENT IN THE USE
OF THE INTERNET AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS. DATTO IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY
DELAYS, DELIVERY FAILURES, OR OTHER DAMAGE RESULTING FROM SUCH PROBLEMS.
DATTO DISCLAIMS ANY DUTIES OF A BAILEE, AND YOU HEREBY WAIVE ALL RIGHTS AND REMEDIES
OF A BAILOR (ARISING UNDER COMMON LAW OR STATUTE), RELATED TO OR ARISING OUT OF ANY
POSSESSION, STORAGE, TRANSMISSION OR SHIPMENT OF CONTENT BY OR ON BEHALF OF DATTO.
TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, IN NO EVENT WILL DATTO OR ANY DATTO LICENSOR OR
SUPPLIER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR
PUNITIVE DAMAGES OR COSTS, REGARDLESS OF THE NATURE OF THE CLAIM, INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, LOST PROFITS, LOST REVENUES, COSTS OF DELAY, FAILURE OF DELIVERY, BUSINESS
INTERRUPTION, COSTS OF LOST OR DAMAGED DATA OR THE COST OF RECREATING THE SAME, EVEN
IF DATTO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL DATTO BE
LIABLE FOR THE PROCUREMENT OF SUBSTITUTE SERVICES OR PRODUCTS.
NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY DATTO, ANY RESELLER,ADMINISTRATOR
OR OTHER PARTY WILL CREATE ANY ADDITIONAL DATTO WARRANTIES, ABROGATE THE
DISCLAIMERS SET FORTH ABOVE OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF DATTO’S OBLIGATIONS
HEREUNDER.
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