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Servidores VPS 

Seu servidor será instalado, configurado e entregue, em geral, entre 24 e 72 horas úteis após 

a confirmação de pagamento. Caso nossa equipe peça alguma documentação do 

cliente, este prazo é contado à partir da data do recebimento da documentação 

necessária. 

 

✔ Utilização dos Recursos - Não é permitido às contas de VPS: b) exceder os recursos de 

processamento em valores maiores que 2 (duas) vezes o total de núcleos de 

processamento fornecidos, por um período maior que 15 minutos. c) executar servidores 

públicos de IRC ou bots maliciosos. d) executar qualquer tipo de cliente BitTorrent ou tracker 

que link para ou realize o download de conteúdo ilegal. e) utilizar servidor proxy 

aberto/público, ou utilizar um servidor proxy para acessar conteúdo ilegal ou malicioso. f) 

utilizar aplicações de uso intenso de I/O que afetem negativamente as operações normais 

do servidor. 

 

✔ Inodes - Contas de VPS são entregues com o limite padrão de 1.000.000 de inodes para 

melhor proteger o sistema de arquivos. O limite pode ser aumentado para até 2.000.000 de 

inodes, caso uma razão legítima seja apresentada. Para solicitar a alteração, por favor 

entre em contato com a nossa equipe de suporte. 

 



 

 

 

 

✔ Política de E-mails - As políticas de e-mails de Contas de VPS serão as mesmas aplicadas 

aos outros planos e podem ser encontradas em Políticas de E-mail. 

 

✔ Discos Adicionais - A Delta Servers realiza apenas a instalação do disco adicional, sendo 

a responsabilidade de configuração do mesmo por conta do cliente. 

 

Em caso de indisponibilidades, a Delta Servers se limita à administrar apenas ocorrências 

relacionadas aos painéis de controle cPanel e Plesk, ficando isenta de prestar suporte a 

qualquer tipo de instalação, configuração ou personalização efetuada no servidor de 

forma manual e que não seja suportada por estes painéis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Backups e Perda de Dados 

A Delta Servers NÃO se responsabiliza por arquivos e/ou outros dados armazenados em sua 

conta. O plano não lhe dá garantias de recuperação de informações perdidas decorrentes 

de quaisquer eventualidades: use-o por sua conta e risco. O cliente deve concordar em 

assumir a total responsabilidade sobre os arquivos contidos em nossos servidores, bem como 

manter suas próprias cópias de segurança (backup) fora do servidor. 

 

A Delta Servers mantém ativa uma rotina de backup semanal. O conteúdo do backup é 

sobrescrito a cada final de semana. 

 

Caso o cliente necessite da restauração de qualquer backup, cobramos uma taxa para 

este procedimento. Este procedimento não é garantido, o cliente deve concordar em 

manter em local seguro o seu próprio backup. Backups não serão realizados para contas 

que tenham sido suspensas ou canceladas por quaisquer razões, a menos que tenha sido 

previamente acordada, de forma escrita pela Delta Servers. 


