GENEL ŞART VE KOŞULLAR
İşbu Genel Şart ve Koşullar (“Genel Şart ve Koşullar”), Gameloft (“Gameloft”) ve reklamcı (ilgili
Ordino, reklam ajansı tarafından gerçekleştirildiği takdirde "reklam ajansı") (“Siz”) (tek tek “Taraf”, toplu
olarak ise “Taraflar”) arasında ve onlar tarafından oluşturulmuştur.

1.
Amaç: İşbu Genel Şart ve Koşullar; Gameloft veya Reklamcı veya herhangi bir Gameloft
ortağı tarafından yayınlanan belli mobil içeriklerde - sırasıyla ("Gameloft İçeriği", "Reklamcı İçeriği"
veya "Ortak İçeriği" olarak anılacaktır) - Gameloft'un aşağıda belirlenen Süre boyunca Sizin Gameloft'a
sağladığınız ya da Gameloft'un kendi yarattığı yaratıcı materyallerden oluşan reklamları sunmasını,
reklamcının hizmetlerini ve/veya reklamcının ticari marka ve logolarını (“Reklam Format(lar)ı”) taşıyan
ürünlerin tanıtımını yapmasını sağlamaktadır (tüm bu belirtilenler Genel Şart ve Koşullar'ın amacı
"Amaç" olarak anılacaktır).
İşbu Genel Şart ve Koşullar uyarınca "Reklam Formatları" şunları ifade edecektir:
i) Klasik reklam formatları; örneğin reklam bantları ve geçiş reklamları veya Gameloft'un klasik
reklam formatı olarak belirlediği diğer formatlar (“Klasik Medya Reklam Format[lar]ı”) ve
ii) Zengin medya reklam formatları; örneğin mini oyun, form, site ve hareketli geçiş formatları ile
gelecekte Gameloft tarafından geliştirilecek herhangi bir yenilikçi format (“Zengin Medya Reklam
Format[lar]ı”), ve
iii) Doğal (native) reklam formatları; bunlara sponsorlu etkinlikler, ürün yerleştirme, yayın içi formatlar
ve Gameloft tarafından doğal reklam formatı olarak belirlenen diğer formatlar dahildir (“Doğal Reklam
Format[lar]ı”).

2.

Gameloft'un Sorumlulukları:

(a)
Gameloft, işbu Genel Şart ve Koşullar'ın şart ve koşullarına tabi olmak üzere ilgili her bir
Ordino'da tanımlanan Süre boyunca özellikle de Gameloft İçeriğinde (duruma göre Reklamcı İçeriği
ve/veya Ortak İçeriği de olabilir) bazı reklam envanterlerini kendi inisiyatifi doğrultusunda size sağlamayı
kabul eder.
(b)
Yukarıda belirtilenler doğrultusunda ve işbu Genel Şart ve Koşullar'a tabi olmak üzere
Gameloft size şu gibi sınırlı hizmetleri sunmayı kabul eder: İşbu Genel Şart ve Koşullar'a ekli her bir
Ordino'da kararlaştırılmış olan Süre (Hizmet[ler]) boyunca ve Ordino'da izah edilen iş kapsamına ve
teknik şartnameye uygun olarak (i) Klasik Medya Reklam Formatları için yazılım kodu kurmak ve
eklemek veya (ii) Zengin Medya Reklam Formatlarını oluşturmak, geliştirmek, sürdürmek ve (iii)
Gameloft İçeriği'nde ve/veya Ortak İçeriği'nde (ve duruma bağlı olarak Reklamcı İçeriği'nde)
kararlaştırılan Reklam Formatlarını sunmak ve teslim etmek. Size sunulan Hizmet, diğer unsurların yanı
sıra reklam yerleştirme, ziyaretçi sayısını izleme ve kampanya yönetimi gibi standart reklam yönetim
hizmetlerini içerebilir.

(c)
Herhangi bir Reklam Formatı veya formatın kullanımı Gameloft'a bunu gerektirecek bir
sebep verdiği veya makul bir endişeye yol açtığı takdirde Gameloft önceden haber vermeksizin her an
Hizmetleri durdurabilir ve/veya Reklam Formatını kaldırabilir veya devre dışı bırakabilir. Gameloft böyle
bir durdurma veya devre dışı bırakma söz konusu olduğunda bu durumu Size derhal bildirecektir. Bölüm
2(c) uyarınca Gameloft, doğrudan veya dolayı olarak, Hizmetler'in durdurulması veya alıkoyulmasından
kaynaklanan hiçbir gelir kaybından sorumlu olmayacaktır.
3.

Sizin Sorumluluklarınız:

(a)
İşbu Genel Şart ve Koşullar'a tabi olmak üzere, Gameloft İçeriği'nde ve/veya Ortak
İçeriği'nde (veya duruma bağlı olarak Reklamcı İçeriği'nde) Reklam Formatlarının oluşturulup
gösterilmesi amacıyla Gameloft şartlarına uygun olarak her bir Ordino'da belirtilen gerekli süre içinde
zaman zaman Gameloft'a yaratıcı malzemeler sağlamayı kabul edersiniz. Bu yaratıcı malzemelere Sizin
önceden edindiğiniz yazı tipleri ve müzik parçaları da dahil olabilir.
(b)
Gameloft, Zengin Medya Reklam Formatı'yla ilgili olarak onayınızı talep ettiğinde beş (5)
takvim günü içinde cevap göndereceğinizi garanti edersiniz. Bu 5 günlük süre içinde cevap verilmediği
takdirde Zengin Medya Reklam Formatı kabul edilmiş sayılır.
(c)
Ordino'daki Zengin Medya Reklam Formatlarının görüntülendiği Reklamcı İçeriği listesini diğer tüm websiteleri ve/veya mobil uygulamaları hariç tutarak- sadece Gameloft'a açıklamayı kabul
edersiniz.
4.

Ücretler ve Ödemeler:

(a)
Belirtilen süre boyunca, işbu Genel Şart ve Koşullar'a ekli her bir Ordino'ya uygun olarak
Taraflar'ın üzerinde mutabık olduğu miktarı Gameloft'a ödeyeceksiniz.
(b)
Madde 10 (c) ve Ordino'da belirtildiği üzere, kampanyayı iptal etmeniz durumunda para
cezasına tabi olabilirsiniz.
(c)
Ordino'da Taraflar farklı bir karara varmadığı sürece, Gameloft, Hizmetler'i işletme ve
sürdürme maliyeti de dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere işbu Genel Şart ve Koşullar altındaki
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya Hizmetler'in teminiyle bağlantılı tüm masraf ve harcamalardan
tek başına sorumlu olacaktır.
5.

Hakkın Saklı Tutulması:

(a)
İşbu Genel Şart ve Koşullar ile açık açık tanınıp bilhassa ortaya konulan sınırlı haklar
uyarınca, Ordino'da belirtilen Bölge ve Süre içinde Reklam Formatlarını yerleştirme ve kullanma hakkını
münhasır olmayan ve devredilemez biçimde Gameloft'a vermektesiniz. Gameloft'a ayrıca kampanyanın
bitmesinin ardından sınırsız bir süre boyunca Gameloft tarafından yaratılan Reklam formatlarını kendi
şirket web sitesi, blogu ve uygulamasında sadece tanıtım amaçlı olarak gösterme hakkını da verirsiniz.
(b)
Gameloft İçeriği ile bağlantılı tüm içerik, tasarım, yazılım, veri tabanı, görünüm ve kullanım,
kullanıcı arayüzü ile diğer unsur ve teknolojilerin yanı sıra bunlara uygulanan geliştirmelerin hakları,
mülkiyeti ve geliri sadece Gameloft'a aittir. Gameloft'un şu hakları saklı tutacağını kabul edersiniz: (i)
Gameloft İçeriği ve Hizmetindeki tüm tescilli haklar (ilgili tüm yazılım, kaynak kodu, değişiklik,

güncelleme ve geliştirmeler dahil), (ii) Gameloft tarafından yaratılan tüm Klasik Medya Reklam Formatı
yaratıcı malzemeleri ve (iii) Gameloft'un sahip olduğu veya idare ettiği ve işbu Genel Şart ve Koşullar
altında size sunulan diğer ticari markalar ve logolar.
Taraflar, Zengin Medya Reklam Formatlarının şunlardan oluştuğunu kabul eder:

i)
Sizin temin ettiğiniz ve yegane mülkiyeti halen Size ait olacak tüm belgeler, çizimler,
tasarımlar, negatifler dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan yaratıcı malzemeler ve

ii)
Gameloft tarafından yaratılan ve tasarlanan, yegane mülkiyeti Gameloft'a ait olarak kalacak
yaratıcı malzemeler (Zengin Medya Reklam Formatlarının geliştirilmesi için kullanılan kaynak kodu,
yazılım, çizim, tasarım ve diğer tüm ögeler).

Hiçbir yanlış anlamaya yer bırakmamak adına belirtmek isteriz ki Taraflardan hiçbiri, önceden diğer
Tarafın yazılı iznini almadan diğer Tarafın sahip olduğu ve Zengin Medya Reklam Formatının bir
parçasını teşkil eden yaratıcı malzemeleri bu anlaşmanın kapsamı dışında ya da anlaşma süresi bittikten
sonra veya anlaşmanın erken feshinin ardından kullanamaz.

Gameloft, Zengin Medya Reklam Formatlarının tamamlanmasının ardından, Size ait yaratıcı malzemeleri
ya da diğer veri, içerik veya malzemeleri hiçbir kağıt veya dijital kopyalarını tutmadan, en kısa zamanda
Size geri vermeyi taahhüt eder.
6.

Garanti ve Garanti Feragati:

(a)
Gameloft, Size şunları beyan ve garanti eder: (i) Reklam Formatlarının yer alacağı Gameloft
İçeriği'nin tamamı ve Reklam Formatlarına eklenmek üzere Gameloft tarafından temin edilen yaratıcı
malzemeler, ya orijinal Gameloft içerik/malzemesidir ya da Gameloft bunları kullanmak için gereken tüm
haklara sahiptir ve bunlar hiçbir ilgili yasayı ihlal etmez; (ii) İşbu Genel Şart ve Koşullar altında
Gameloft'un yükümlülük altına girerek kendi yükümlülüklerini yerine getirme gücü ve yetkisi
bulunmaktadır; (iii) Gameloft'un bilgisi dahilinde, şu anda Gameloft'un işbu Genel Şart ve Koşullar
altındaki yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil eden hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır ve (iv)
Gameloft bu anlaşmanın hükümleri altındaki yükümlülüklerini tüm ilgili yasa, kural ve/veya
yönetmeliklere uygun olarak yerine getirecektir.
(b)
Gameloft'a şunları beyan ve garanti edersiniz: (i) Reklam Formatlarının yer alacağı Reklamcı
İçeriği'nin tamamındaki içerik ya Reklamcı'ya ait orijinal içeriktir ya da Reklamcı bunları kullanmak için
gereken tüm haklara sahiptir ve hiçbir ilgili yasayı ihlal etmezler (ii) Gameloft'a sağlanan ve Reklam
Formatlarına eklenen tüm yaratıcı malzemeler ya Sizin orijinal malzemelerinizdir ya da bu malzemeleri
bu belgede tanımlanan amaçlar doğrultusunda kullanmak için gereken tüm haklara sahipsiniz; (iii) İşbu
Genel Şart ve Koşullar altındaki yükümlülükleri üstlenme ve yerine getirme güç ve yetkisine sahipsiniz;

(iv) Sizin bilginiz dahilinde, işbu Genel Şart ve Koşullar altındaki yükümlülükleri yerine getirmenize
engel teşkil eden hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır; (v) Gameloft'un tamamen kendi takdirine bağlı
olarak, Gameloft'a sağlanan ve Reklam Formatlarına eklenen hiçbir yaratıcı malzeme, şu içeriklerden
hiçbirini içermeyecektir: ahlaksız, müstehcen ve pornografik malzemeler; nefret söylemi; büyük ölçüde
tartışmalı içerik; uyuşturucu; sigara ve sigara kullanımıyla bağlantılı içerik; şiddete teşvik eden içerik;
ilgili yasaları, yönetmelikleri veya üçüncü tarafın haklarını ihlal eden içerik; herhangi bir üçüncü tarafı
veya üçüncü tarafın temin ettiği herhangi bir ürün veya hizmeti kötüleyen, alay konusu yapan,
küçümseyen, taciz eden, tehdit eden, karalayan veya lekeleyen içerik; (vi) Gameloft'a sağlanan ve Reklam
Formatlarına eklenen hiçbir yaratıcı malzeme; virüs, casus yazılım, reklam yazılımı veya zararlı kod
içermeyecek veya çoğaltmayacaktır ve Gameloft tarafından üçüncü taraflara sağlanan mobil içerik ve
oyunların kapasitesini zorlamayacak, onları zayıflatmayacak, kesintiye veya hasara uğratmayacaktır; (vii)
Gameloft'a sağlanan ve Reklam Formatlarına eklenen tüm yaratıcı malzemelerin dağıtılması yasaldır ve
hiçbir üçüncü taraf fikri mülkiyetini (ticari markalar, patentler, telif hakları, yayın hakları, manevi haklar,
üçüncü taraf hakları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmez ve etmeyecektir, ceza
kanunları da dahil olmak üzere ilgili hiçbir bir yasa veya yönetmeliğe aykırı değildir (Avrupa Genel Veri
Koruma Tüzüğü [Topluluk Tüzükleri (AB) 2016/679] ve Çocukların Çevrimiçi Gizliliğinin Korunması
Yasası [“COPPA”] dahil), ve (viii) bu anlaşmanın hükümleri altındaki yükümlülükler tüm ilgili yasa,
kural ve/veya yönetmeliklere uygun olarak yerine getirilecektir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın,
(alkol ve tütün gibi) bazı ürün ve hizmet kategorilerindeki reklamlar belli ülkelerin yasa ve yönetmelikleri
uyarınca bazı yasaklama ve kısıtlamalara tabidir ve Siz, Reklam Formatlarında kampanyanızın hedef
aldığı yerlerin hiçbirinde ilgili yasa ve yönetmeliklerin ihlal edilmeyeceğini beyan ve garanti edersiniz.
(c)
TARAFLARIN HİÇBİRİ YUKARIDAKİ HÜKÜMLER DIŞINDA HERHANGİ BİR
GARANTİDE BULUNMAZ; İŞBU BELGEDE TİCARİ GARANTİ, İHLAL OLMADIĞINA DAİR
GARANTİ VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ DE DAHİL, NE AÇIKÇA NE DE
İMA YOLUYLA HİÇBİR GARANTİYİ KABUL ETMEZ, AYRICA TİCARET KANUNU § 2-312
VEYA BENZER HERHANGİ BİR MEVZUAT, KURAL, YÖNETMELİK VEYA KANUN HÜKMÜ
ALTINDA SAĞLANAN HİÇBİR GARANTİYİ KABUL ETMEZ. MİLLETLERARASI MAL
SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDAKİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI,
BU ANLAŞMA İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. GAMELOFT ÖZELLİKLE DE KENDİ
SORUMLULUĞU ALTINDA YAYINLANMAYAN ORTAK İÇERİĞİ KONUSUNDA HİÇBİR
GARANTİDE BULUNMAZ.
7.

Gizlilik:

(a)
Tarafların her biri, diğer Taraftan aldığı tüm teknik, mali ve iş bilgilerinin, bu bilgileri ifşa
eden tarafın gizli mülkiyeti olduğunu kabul eder (bilgi ifşa eden tarafa ait “Sahibine Özel Bilgi”). Bu
belgede açıkça izin verildiği haller dışında, alıcı taraf bilgiyi gizli tutacak, ifşa eden tarafın Sahibine Özel
Bilgi'sini kullanmayacak veya açıklamayacaktır. Alıcı taraf, kendisine ait benzer nitelikteki bilgileri nasıl
koruyorsa Sahibine Özel Bilgi'yi de o şekilde koruyacaktır ve hiçbir koşulda daha az özen
göstermeyecektir. Alıcı tarafın belgeleyebileceği bilgiler (i) alıcı tarafın, onun çalışanlarının veya
temsilcilerinin kabahati olmadan sınırsız bir biçimde halka açık bir bilgi haline geldiyse; (ii) bilgileri ifşa
eden tarafın önceden onayı alınarak açıklandıysa; (iii) bu bilgiler, onlara yasal yollardan sahip olan bir
üçüncü taraftan sınırlı olmaksızın alındıysa; (iv) diğer taraf bilgiyi ifşa etmeden önce bu bilgiler zaten
sınırsız bir biçimde ve meşru olarak alıcı tarafın mülkiyetindeyse veya (v) alıcı tarafın çalışanları veya

danışmanları bu bilgileri Sahibine Özel Bilgi'ye erişimleri olmadan bağımsız olarak geliştirdiyse alıcı
taraf Bölüm 7 uyarınca mükellef olmayacaktır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, bir mahkeme veya
diğer hükümet organının verdiği kanuni bir emri yerine getirmek amacıyla, ilgili menkul kıymetler
borsası kuralları uyarınca gerektiği takdirde veya işbu Şartlar altında bir Tarafın haklarının belirlenmesi
gereken durumlarda, hem ifşa eden hem de alıcı tarafın bu bilgilerin halka açılmasını önlemek için
gereken tüm tedbirleri alması şartıyla, alıcı taraf Sahibine Özel Bilgi'yi ifşa edebilir.
(b)
Gameloft'un yayınlamış olduğu gizlilik politikası uyarınca, münferit kullanıcıların sadece
Gameloft adına toplandığından haberdar olarak temin ettiği kişisel bilgiler Gameloft'a aittir ve
Gameloft'un yayınlamış olduğu gizlilik politikası ile işbu Genel Şart ve Koşullar'ın 1. programına tabidir.
8.
Sınırlı Sorumluluk: SÖZLEŞME, İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK YA DA DİĞER
HERHANGİ BİR HUKUK KURAMI ALTINDA İŞBU GENEL ŞART VE KOŞULLARIN
MEVZUSUYLA BAĞLANTILI VEYA ONDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ÖZEL,
DOLAYLI VEYA OLASI HERHANGİ BİR HASAR VEYA (II) İKAME MAL VEYA HİZMETLERİN
TEDARİK EDİLMESİNİN MALİYETİ İÇİN TARAFLARIN HİÇBİRİ, HİÇBİR DURUMDA BU
BELGEDEKİ TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ HARİCİNDE DİĞER TARAFA KARŞI
YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ.
9.

Tazminat:

(a)
Gameloft, üçüncü tarafın başlattığı bir adli muameleden, hak iddiasından veya uzlaşma
talebinden kaynaklanan makul avukatlık ücretleri (“Üçüncü Tarafın Hak İddiası”) dahil, aşağıdaki
maddelerle ilgili tüm yükümlülük, hasar, maliyet ve masraflardan Sizi muaf tutmayı, korumayı ve tazmin
etmeyi kabul eder: (i) işbu Şart ve Koşullar altında Gameloft'un taahhüt ettiği herhangi bir maddi
yükümlülük, beyan veya garantinin ihlalinde ve (ii) Yargı yetkisine sahip bölge mahkemesinin, Gameloft
İçeriği'nin üçüncü tarafa ait fikri mülkiyet haklarını ihlal veya suistimal ettiğini saptadığı durumlarda.
Böyle bir hak iddiası olduğu takdirde en kısa zamanda Gameloft'a durumu yazılı olarak bildirmekle
yükümlüsünüz. Böyle bir hak iddiası söz konusu olduğunda savunma ve/veya çözümleme yoluna gitme
yetkisini tamamen Gameloft'a verirsiniz. Ancak, Gameloft önceden yazılı onayınızı almadığı sürece Sizin
herhangi bir ödeme yapmanızı veya herhangi bir yükümlülük üstlenmenizi gerektirecek herhangi bir
anlaşma veya uzlaşmayı kabul etmeyecektir. Masraflarını Gameloft'un üstlendiği böyle bir savunmada
Gameloft'a uygun desteği sağlamayı kabul edersiniz. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, hak iddiaları
şu sebeplerden kaynaklandığı sürece Gameloft bu hak iddialarının yol açtığı herhangi bir kayıptan
sorumlu olmayacaktır: (1) Sizin tarafınızdan sağlanan ayrıntılı belirtim, malzeme veya bilgilere dayalı
Reklam Formatlarının Gameloft tarafından kişiselleştirilmesi veya (2) Kullanıcının, Reklam Formatını
Ordino'da belirtilen hedeflemenin dışında görüntülemesi (bu görüntüleme, Gameloft'un doğrudan bu
Reklam Formatlarını hedeflemeyi ihlal ederek sunmasından kaynaklanmıyorsa) veya (3) Yargı yetkisine
sahip bölge mahkemesinin, Ortak İçeriği'nin üçüncü tarafa ait fikri mülkiyet haklarını ihlal veya suistimal
ettiğini saptadığı durumlarda.
(b)
Gameloft'u, Üçüncü Tarafın Hak İddiası'ndan kaynaklanan makul avukatlık ücretleri dahil
olmak üzere, aşağıdaki maddelerle ilgili tüm yükümlülük, hasar, maliyet ve masraflardan muaf tutmayı,
korumayı ve tazmin etmeyi kabul edersiniz: (i) işbu Şart ve Koşullar altında temin edilen garanti, beyan
veya sorumluluklar da dahil fakat bunlarla sınırı olmamak üzere Sizin taahhüt ettiğiniz herhangi bir maddi
yükümlülük, beyan veya garantinin ihlali ve (ii) Gameloft'a sağlanan ve Reklam Formatlarında yer alan

tüm yaratıcı malzemeler ile ilgili içeriklerin herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını ihlal veya
suistimal ettiğine dair iddialar; (iii) Gameloft'a sağlanan ve Reklam Formatlarında yer alan tüm yaratıcı
malzemeler ile ilgili içeriklerin karalayıcı veya iftira niteliğinde olduğu, diğer herhangi bir biçimde
üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiği ya da herhangi bir kanun, yönetmelik veya diğer adli veya idari işleme
aykırı olduğu; veya (iv) Yargı yetkisine sahip bölge mahkemesinin, Ortak İçeriği'nin üçüncü tarafa ait
fikri mülkiyet haklarını ihlal veya suistimal ettiğini saptadığı durumlarda. Böyle bir hak iddiası olduğu
takdirde Gameloft en kısa zamanda Size durumu yazılı olarak bildirecektir. Gameloft, böyle bir hak
iddiası söz konusu olduğunda savunma ve/veya uzlaşma yoluna gitme yetkisini tamamen Size verir.
Ancak, Gameloft'un önceden yazılı onayını almadığınız sürece Gameloft'un herhangi bir ödeme
yapmasını veya herhangi bir yükümlülük üstlenmesini gerektirecek herhangi bir anlaşma veya uzlaşmayı
kabul etmeyeceksiniz. Masraflarını üstlendiğiniz böyle bir savunmada Gameloft Size makul desteği
sağlamayı kabul etmektedir.
10.

Süre ve Fesih:

(a)
İşbu Genel Şart ve Koşullar, bu Genel Şart ve Koşullar'da belirtildiği üzere herhangi bir
Taraf feshetmediği sürece, belli bir Reklam Formatı ögesi süresinin o Reklam için geçerli Ordino'daki
şartların hükmü altında olması kaydıyla devam edecektir (“Süre”).
Her iki Taraf da diğer Tarafa (60) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu Genel
Şart ve Koşulları hiçbir Gerekçe sunmadan, o anda geçerli olan tüm Ordinolar da dahil, feshedebilir.
Her iki Taraf da, şayet diğer Taraf Genel Şart ve Koşulları bariz bir biçimde ihlal eder ve ihlali
gerçekleştirmeyen taraftan ihlalin tabiatıyla ilgili uygun detayları sunan bir uyarı almasından itibaren
(15) gün içinde bu duruma çözüm getiremezse bu Genel Şart ve Koşulları gerekçeli olarak anında
feshedebilir.

(b)

Siz, kampanyayı (gerekçe olmadan) kampanyanın başlamasından önce veya kampanya
sırasında erken feshederseniz, Ordino'da belirtilen para cezasına tabi olursunuz.

(c)

Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Gameloft samimi olarak Sizin yukarıdaki Madde 3 veya
6(b)'yi ihlal ettiğinize kanaat getirirse Gameloft İçeriği'ne (veya duruma bağlı olarak Reklamcı İçeriği
ve/veya Ortak İçeriği'ne) Reklam Formatlarının yerleştirilmesini derhal askıya alabilir.

(d)

İşbu Genel Şart ve Koşullar'da bulunan ve tabiatı gereği veya etkileri açısından bu Genel Şart
ve Koşullar'ın feshinin ardından uyulması ve uygulanması gereken veya amaçlanan tüm hükümler ve
yükümlülükler, işbu Genel Şart ve Koşullar'ın süresinin bitmesi veya feshinden sonra da geçerli olacaktır
ve taraflar, onların mirasçıları ve izinli olarak devralanlar için bağlayıcı olacak ve onlara fayda
sağlayacaktır.

(e)

Uyarı: İşbu Genel Şart ve Koşullarla ilgili tüm bildiri ve talepler elden verildiğinde direk ya da
ekspres posta, bedeli önceden ödenmiş posta, taahhütlü veya iadeli taahütlü posta ile gönderildiğinde (3)
gün sonra teslim edilmiş sayılacaktır.

11.

Çeşitli: Her iki Taraf da; ortak, ortak girişimci veya diğer Tarafın temsilcisi değil, bağımsız birer
anlaşma tarafı olacak ve bu şekilde hareket edecektir. İşbu Genel Şart ve Koşullar ve burada belirtilen
haklar, yükümlülükler ve yetkiler; anlaşmaya dahil Tarafların yanı sıra onların varisleri, mirasçıları,
devralanları ve kişisel temsilcilerini bağlar ve onlara fayda sağlar. Tarafların hiçbiri, diğer Tarafın
yazılı onayı olmadan bu Genel Şart ve Koşullar'ı alakadar edebilecek bir şirketler birleşmesi, yeniden
yapılanma veya şirket veya varlıkların önemli bir kısmının satışıyla bağlantılı olarak bu Genel Şart ve
Koşullar'ı tamamen veya kısmen devredemez. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Siz, Gameloft'un
önceden yazılı onayını almadan bu Genel Şart ve Koşullar'ı Gameloft'a doğrudan rakip olan bir şirkete
devredemezsiniz. İşbu Genel Şart ve Koşullar'da yer alan hususlarda her iki Taraf da mutabıktır ve
buradaki hükümler yazılı ve sözlü diğer tüm Genel Şart ve Koşullar ile anlaşmaları hükümsüz kılar.
Her iki Taraf da yazılı olarak belirtip kendi adına imzalamadığı sürece işbu Genel Şart ve Koşullar
üzerinde hiçbir oynama, değişiklik veya istisnai işlem yapılamaz. İşbu Genel Şart ve Koşullar'ın
herhangi bir kısmı yasaya aykırı veya yürürlüğe konamaz olarak addedilirse bu kısım tarafların en
baştaki niyetlerini mümkün olduğunca yansıtacak şekilde sadece gerektiği ölçüde yeniden ifade
edilecek, silinecek veya sınırlanacaktır ve işbu Genel Şart ve Koşullar'ın geri kalanı aynen geçerliliğini
koruyacaktır. İşbu Genel Şart ve Koşullar, Fransa kanunlarına tabi olacak ve kanun hükümlerindeki
çelişkilere bakılmaksızın bu kanunlar çerçevesinde yorumlanacaktır. Her iki Taraf da işbu belgeyle bu
Genel Şart ve Koşullar'dan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan tüm yasal işlemleri
Paris mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine bırakmayı kabul etmektedir. İşbu Genel Şart ve
Koşullar ile sağlanan hakları kabul ettirmek için başlatılan herhangi bir dava veya hukuki işlem
durumunda, kazanan Taraf uygun masrafları ve avukatlık ücretlerini geri alma hakkına sahip olacaktır.

