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Ricoh Production Print Solutions Program
Değerlendirme için Uluslararası Lisans
Sözleşmesi
Bölüm 1 - Genel Koşullar
BBUU PPRROOGGRRAAMMII YYÜÜKKLLEEYYEERREEKK,, KKUURRAARRAAKK,, KKOOPPYYAALLAAYYAARRAAKK,, KKUULLLLAANNAARRAAKK YYAA DDAA BBUU
PPRROOGGRRAAMMAA EERRİİŞŞEERREEKK,, BBUU SSÖÖZZLLEEŞŞMMEENNİİNN KKOOŞŞUULLLLAARRIINNII KKAABBUULL EEDDİİYYOORRSSUUNNUUZZ.. BBUU
KKOOŞŞUULLLLAARRII,, DDİİĞĞEERR BBİİRR KKİİŞŞİİ VVEEYYAA BBİİRR ŞŞİİRRKKEETT VVEEYYAA BBİİRR TTÜÜZZEELL KKİİŞŞİİ AADDIINNAA KKAABBUULL
EEDDİİYYOORRSSAANNIIZZ,, BBUU KKİİŞŞİİNNİİNN,, ŞŞİİRRKKEETTİİNN VVEEYYAA TTÜÜZZEELL KKİİŞŞİİNNİİNN SSÖÖZZ KKOONNUUSSUU KKOOŞŞUULLLLAA--
RRAA UUYYAACCAAĞĞIINNII TTAAAAHHHHÜÜTT EEDDEECCEEKK TTAAMM YYEETTKKİİYYEE SSAAHHİİPP OOLLDDUUĞĞUUNNUUZZUU BBEEYYAANN VVEE
GGAARRAANNTTİİ EEDDEERRSSİİNNİİZZ.. BBUU KKOOŞŞUULLLLAARRII KKAABBUULL EETTMMİİYYOORRSSAANNIIZZ;;

• BBUU PPRROOGGRRAAMMII YYÜÜKKLLEEMMEEYYİİNNİİZZ,, KKUURRMMAAYYIINNIIZZ,, KKOOPPYYAALLAAMMAAYYIINNIIZZ,, KKUULLLLAANNMMAAYYIINNIIZZ
YYAA DDAA BBUU PPRROOGGRRAAMMAA EERRİİŞŞMMEEYYİİNNİİZZ;; VVEE

• PPRROOGGRRAAMMII VVEE PPRROOGGRRAAMMII AALLDDIIĞĞIINNIIZZ TTAARRAAFFAA HHEEMMEENN İİAADDEE EEDDİİNNİİZZ.. PPRROOGGRRAAMMII
YYÜÜKKLLEEDDİİYYSSEENNİİZZ,, PPRROOGGRRAAMMII AALLDDIIĞĞIINNIIZZ TTAARRAAFFLLAA GGÖÖRRÜÜŞŞÜÜNNÜÜZZ..

“RPPS”, Ricoh Production Print Solutions LLC veya Ricoh Company, Ltd'in bağlı şirketlerinden
biridir.

“Lisans Bilgileri” (“LB”) bir Programa ilişkin özel bilgiler sağlayan bir belgedir. Program'ın LB'si,
Program'ın bir sistem komutu kullanılarak erişilen dizinindeki bir kütükte bulunabilir ya da Prog-
ramla birlikte bir kitapçık biçiminde gönderilebilir. LB http://www.infoprint.com/licenses adresin-
de de bulunabilir.

“Program” orijinalleri ve onun tüm kısmi veya tam kopyaları da dahil olmak üzere, aşağıdakiler
anlamındadır: 1) makinede okunabilir komutlar ve veriler, 2) bileşenleri, 3) işitsel-görsel içerik
(örneğin, görüntüler, metinler, kayıtlar ya da resimler), 4) ilişkili lisanslı malzeme, ve 5) lisans kul-
lanımı belgeleri veya anahtarları ve dokümantasyonu.

“Siz” ve “Sizin” sözcükleri, tek bir kişi ya da tek bir tüzel kişilik için kullanılır.

BBuu SSöözzlleeşşmmee,, BBööllüümm 11 -- GGeenneell KKooşşuullllaarr,, BBööllüümm 22 -- ÜÜllkkeeyyee ÖÖzzggüü KKooşşuullllaarr ((eeğğeerr,, vvaarrssaa)),,
LLiissaannss BBiillggiilleerrii vvee bbuu PPrrooggrraammıınn kkuullllaannıımmıınnaa iilliişşkkiinn SSiizz vveeRRPPPPSS aarraassıınnddaakkii ssöözzlleeşşmmeenniinn
ttaammaammıınnıı oolluuşşttuurruurr.. BBuu SSöözzlleeşşmmee,, PPrrooggrraammıı kkuullllaannmmaannıızzllaa iillggiillii oollaarraakk RRPPPPSS iillee aarraannıızzddaa
ddaahhaa öönnccee ggeerrççeekklleeşşttiirriilleenn hheerr ttüürrllüü ssöözzllüü vvee yyaazzııllıı iilleettiişşiimmiinn yyeerriinnee ggeeççeerr.. BBööllüümm 22''ddee vvee
LLiissaannss BBiillggiilleerrii''nnddee yyeerr aallaann kkooşşuullllaarr,, BBööllüümm 11''ddee yyeerr aallaann kkooşşuullllaarrıınn yyeerriinnee ggeeççeebbiilliirr vveeyyaa
bbuunnllaarrıı vveeyyaa bbuunnllaarrıı ddeeğğiişşttiirreebbiilliirr..

1. YYeettkkii

LLiissaannss

Bu Programın sahibi RPPS ya da RPPS sağlayıcısıdır. Bu Program telif hakkına tabidir ve li-
sanslanır, satılmaz.

Programı yasal yollarla edindiğinizde,RPPS Programı kullanmanız için Size münhasır olma-
yan bir lisans verir.
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1) Programı deneme veya "deneme-ve -satın alma" esasına göre iç değerlendirme, test ve-
ya demo amaçlı olarak kullanabilirsiniz; ve 2) bu kullanımı desteklemek için, Programın, ye-
dek kopya dahil makul sayıda kopyasını çıkarabilirsiniz. Bu lisansın koşulları çıkarttığınız her
kopya için geçerlidir. Tüm telif hakkı bildirimlerini ve mal sahipliğine ilişkin diğer tüm açıkla-
maları Programın her kopyasına veya kısmi kopyasına kopyalayarak eklemeyi kabul
edersiniz.

PPRROOGGRRAAMMIINN DDEEĞĞEERRLLEENNDDİİRRMMEE SSÜÜRREESSİİ SSOONNAA EERRDDİİĞĞİİNNDDEE KKUULLLLAANNIILLMMAASSIINNII EENN--
GGEELLLLEEYYEECCEEKK BBİİRR DDEEVVRREEDDEENN ÇÇIIKKAARRMMAA DDÜÜZZEENNEEĞĞİİ OOLLAABBİİLLİİRR.. BBUU DDEEVVRREEDDEENN ÇÇII--
KKAARRMMAA DDÜÜZZEENNEEĞĞİİNNİİ VVEEYYAA PPRROOGGRRAAMMIINNII DDEEĞĞİİŞŞTTİİRREEMMEEZZSSİİNNİİZZ.. PPRROOGGRRAAMMIINN
KKUULLLLAANNIIMM SSÜÜRREESSİİ DDOOLLDDUUĞĞUUNNDDAA MMUUHHTTEEMMEELL VVEERRİİ KKAAYYIIPPLLAARRIINNII ÖÖNNLLEEMMEEKK İİÇÇİİNN
GGEERREEKKLLİİ ÖÖNNLLEEMMLLEERRİİ AALLMMAANNIIZZ GGEERREEKKİİRR..

1) Programın tüm kopyalarının bir kaydını tutmanız ve 2) Programı kullanan herkesin sadece
Sizin yetkili kullanımınız çerçevesine kullanmasını ve işbu Sözleşmenin şartlarına uymasını
sağlamanız gerekir.

1) Programı bu Sözleşmede belirtilenler dışında başka bir biçimde kullanamaz, kopyalaya-
maz, değiştiremez ya da dağıtamazsınız; 2) geçerli yasaların sözleşme ile değiştirilmesine
olanak tanımayarak açıkça izin verdiği durumlar dışında, Programı ters çeviremez, ters der-
leyemez veya başka yöntemlerle çevirisini yapamazsınız; ya da 3) Programı alt lisanslaya-
maz, Programı kiralayamaz ya da kiraya veremezsiniz.

Değerlendirme dönemi işbu Sözleşmenin şartlarını kabul etmenizle başlar ve 1) Lisans Bilgi-
lerinde belirtilen sürede veya tarihte ya da 2) Program kendisini otomatik olarak devreden çı-
kardığında sona erer. Değerlendirmedöneminde Programın kullanımı ücretsizdir. RPPS
Lisans Bilgilerinde Programı elinizde tutabileceğinizi belirtmiyorsa, Programı ve bütün kop-
yalarını değerlendirmedöneminin sona ermesinden sonra on gün içinde imha etmeniz gere-
kir. RPPS Programı elinizde tutamayacağınız belirtiyorsa ve siz de elinizde tutmak
istiyorsanız, Program o tarihte size iletilecek başka bir lisans sözleşmesine tabi olacaktır. Ay-
rıca, bir ücret uygulanabilir.

RPPS lisansınızı işbu Sözleşmenin şartlarına uymadığınız takdirde sona erdirebilir. RPPS bu-
nu yaptığı takdirde, Programın tüm kopyalarını .

2. GGaarraannttii OOllmmaammaassıı

DDIIŞŞAARRIIDDAA BBIIRRAAKKIILLAAMMAAYYAACCAAKK YYAASSAALL GGAARRAANNTTİİLLEERREE TTAABBİİ OOLLAARRAAKK,, RRPPPPSS PPRROOGG--
RRAAMM VVEEYYAA VVAARRSSAA,, TTEEKKNNİİKK DDEESSTTEEKKLLEE İİLLGGİİLLİİ,, TTİİCCAARRİİ DDEEĞĞEERRİİ,, BBEELLİİRRLLİİ BBİİRR AAMMAACCAA
UUYYGGUUNNLLUUĞĞUU VVEE HHAAKK--İİHHLLAALLİİ OOLLMMAAMMAASSII YYÖÖNNÜÜNNDDEEKKİİ ÖÖRRTTÜÜLLÜÜ GGAARRAANNTTİİLLEERR VVEE--
YYAA TTAAAAHHHHÜÜTTLLEERR DDAAHHİİLL,, AANNCCAAKK BBUUNNLLAARRLLAA SSIINNIIRRLLII OOLLMMAAMMAAKK ÜÜZZEERREE,, AAÇÇIIKK VVEE--
YYAA ÖÖRRTTÜÜLLÜÜ HHİİÇÇBBİİRR GGAARRAANNTTİİ VVEEYYAA TTAAAAHHHHÜÜTT VVEERRMMEEMMEEKKTTEEDDİİRR..

Bu istisna v'nin Program geliştiricileri ve tedarikçileri için de geçerlidir.

-RPPS'e ait olmayan Programların üreticileri, tedarikçileri veya yayıncıları kendi garantilerini
verebilir.

RPPS aksini belirtmediği sürece, RPPS teknik destek vermez.

3. SSoorruummlluulluukkllaarrıınn SSıınnıırrıı

RPPS'in bir kusuru veya sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlarınızı
RPPS'den talep etmeye hak kazandığınız durumlar olabilir. Bu tür her durumda, zararınızı
RPPS'den talep etmenize olanak sağlayan yasal dayanak (Sözleşmenin esaslı ihlali, ihmal,
yanlış beyan, diğer ahdi iddialar veya haksız fiil iddiaları dahil olmak üzere) her ne olursa
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olsun, RPPS yalnızca: 1) ölüm dahil cismani zarar ile taşınmaz ve taşınabilir kişisel mallara
verilen zararlardan; ve 2) iddiaya konu olan Programa ilişkin ücreti aşmamak koşuluyla, her-
hangi diğer gerçek doğrudan zararlardan sorumlu olur .

Bu yükümlülük sınırlaması RPPS'in Program geliştiricileri ve tedarikçileri için de geçerlidir.
Bu, geliştiriciler, tedarikçileri ve RPPS için maksimummüşterek sorumluluktur.

OOLLAASSIILLIIKKLLAARRII ÖÖNNCCEEDDEENN BBİİLLDDİİRRİİLLMMİİŞŞ OOLLSSAA BBİİLLEE,, RRPPPPSS''İİNN PPRROOGGRRAAMM GGEELLİİŞŞTTİİRRİİ--
CCİİLLEERRİİ VVEEYYAA SSAAĞĞLLAAYYIICCIILLAARRII::

11.. VVEERRİİLLEERRDDEEKKİİ KKAAYYIIPP VVEEYYAA HHAASSAARRDDAANN;;

22.. ÖÖZZEELL,, AARRIIZZİİ VVEEYYAA DDOOLLAAYYLLII ZZAARRAARRLLAARRDDAANN VVEEYYAA SSOONNUUÇÇTTAA OORRTTAAYYAA ÇÇIIKKAANN
EEKKOONNOOMMİİKK ZZAARRAARRLLAARRDDAANN;; VVEEYYAA

33.. KKAARR KKAAYYBBII,, İİŞŞ KKAAYYBBII,, GGEELLİİRR KKAAYYBBII,, İİTTİİBBAARR KKAAYYBBII VVEEYYAA TTAAHHMMİİNN EEDDİİLLEENN TTAASSAARR--
RRUUFF KKAAYYBBII..

BBAAZZII HHUUKKUUKK DDÜÜZZEENNLLEERRİİ AARRIIZZÎÎ VVEEYYAA SSOONNUUÇÇTTAA OORRTTAAYYAA ÇÇIIKKAANN ZZAARRAARRLLAARRIINN HHAA--
RRİİÇÇ TTUUTTUULLMMAASSIINNAA YYAA DDAA SSIINNIIRRLLAANNMMAASSIINNAA İİZZİİNN VVEERRMMEEZZ,, BBUU DDUURRUUMMDDAA YYUUKKAARRII--
DDAAKKİİ SSIINNIIRRLLAAMMAALLAARR YYAA DDAA İİSSTTİİSSNNAALLAARR SSİİZZİİNN İİÇÇİİNN GGEEÇÇEERRLLİİ OOLLMMAAYYAABBİİLLİİRR..

4. GGeenneell

1. Bu Sözleşmenin hiçbir koşulu, tüketicilerin sözleşme yoluyla vazgeçilemeyen veya sınır-
landırılamayan yasal haklarını etkilemez.

2. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü geçersiz ya da uygulanamaz olduğunda, Sözleşme-
nin geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya ve geçerli olmaya devam eder.

3. Programı dışa aktaramazsınız.

4. RPPS'in iş yaptığı her yerde isim, telefon numarası ve e-posta adresi de dahil olmak üze-
re, iletişim bilgilerinizi saklamasına ve kullanmasına izin vermeyi kabul edersiniz . Bu bilgiler
RPPS ile Sizin iş ilişkiniz ile bağlantılı olarak işlenecek ve kullanılacak ve şirketin yüklenicileri-
ne, Çözüm Ortakları'na ve tayin ettiği taraflara, Sizinle iletişim kurmak da dahil olmak üzere,
ortaklaşa gerçekleştirdikleri iş faaliyetleri ile tutarlı amaçlarda kullanılmak üzere, verilebile-
cektir (örneğin siparişlerin işleme konulması için, tanıtımlar için ve pazar araştırması için).

5. Yerel yasaların, sözleşme ile değiştirilmesine veya sınırlandırılmasına olanak tanımayarak
aksini belirttiği durumlar dışında, Siz veya RPPS dava nedeninin doğuşundan 2 yıldan fazla
bir süre geçtikten sonra yasal bir işleme başvuramazsınız.

6. Siz veya v elinizde olmayan nedenlerden ötürü yükümlülüklerinizi yerine getiremediğiniz
için sorumlu tutulamazsınız.

7. Bu Sözleşme herhangi bir üçüncü kişi için bir dava hakkı ya da bir dava nedeni yaratma-
maktadır ve ayrıca yukarıdaki “Sorumlulukların Sınırı” başlıklı bölümde izin verildiği ölçüde
RPPS'in yasal olarak sorumlu olduğu (ölüm dahil) cismani zarar veya taşınmaz ve taşınabilir
kişisel mallara verilen zarar dışında RPPS, üçüncü bir kişi tarafından Size yöneltilen herhangi
bir iddiaya karşı sorululuk üstlenmez.

5. YYeettkkiillii HHuukkuukk vvee YYeettkkiillii MMaahhkkeemmee

YYeettkkiillii HHuukkuukk

Hem Siz hem RPPS, kanunların ihtilafı prensibine bakılmaksızın, bu Sözleşmenin konusun-
dan doğan veya bir biçimde RPPS ve sizin bu Sözleşmenin konusu ile ilgili olan haklarınızın,
görevlerinizin ve yükümlülüklerinizin, Sözleşmenin karşılıklı akdedildiği ülkenin yasalarına
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tabi olup, yine bunların yorumlanması ve uygulanmasında bu yasaların geçerli olduğunu ka-
bul ediyorsunuz.

Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Mal Satışlarına ilişkin Sözleşme Bildirgesi geçerli değildir.

YYeettkkiillii MMaahhkkeemmee

Tarafların tüm hak, görev ve yükümlülükleri, Program lisansını edindiğiniz ülkenin mahkeme-
lerine tabidir.

Bölüm 2 - Ülkeye Özgü Koşullar
AMERİKA

AARRJJAANNTTİİNN:: YYeettkkiillii HHuukkuukk,, YYeettkkiillii MMaahhkkeemmee vvee TTaahhkkiimm ((BBööllüümm 55))::

Bu bölüme aşağıdaki istisna eklenir: Bu Sözleşmeden doğan her türlü hukuki ihtilaf, yalnızca
Buenos Aires şehri Adi Ticaret Mahkemeleri (Ordinary Commercial Court) tarafından çözülür
.

BBRREEZZİİLLYYAA:: YYeettkkiillii HHuukkuukk,, YYeettkkiillii MMaahhkkeemmee vvee TTaahhkkiimm ((BBööllüümm 55))::

Bu bölüme aşağıdaki istisna eklenir: Bu Sözleşmeden doğan her türlü hukuki ihtilaf, yalnızca
Rio de Janeiro, RJ. mahkemeleri tarafından çözülür.

KKAANNAADDAA:: SSoorruummlluulluukkllaarrıınn SSıınnıırrıı ((BBööllüümm 33))::

Aşağıdaki madde, bu bölümün 1. maddesinin yerine geçer:

RPPS'in ihmali nedeniyle bedensel yaralanma (ölüm dahil), taşınmaz ve taşınabilir kişisel
maddi mallara verilen hasar; ve

GGeenneell ((BBööllüümm 44)):: Aşağıdaki paragraf, 7. maddenin yerine geçer:

7. Bu Sözleşme herhangi bir üçüncü kişi için bir dava hakkı ya da bir dava nedeni yaratma-
maktadır ve ayrıca yukarıdaki “Sorumlulukların Sınırı” başlıklı bölümde izin verildiği ölçüde,
RPPS'in ihmali nedeniyle ortaya çıkan ve RPPS'in yasal olarak sorumlu olduğu cismani za-
rarlar (ölüm dahil) veya taşınmaz veya maddi kişisel mallara verilen zararlar hariç olmak üze-
re, üçüncü kişiler tarafından size yöneltilen iddialar karşısında RPPS'in sorumluluğu
bulunmamaktadır.”

YYeettkkiillii HHuukkuukk,, YYeettkkiillii MMaahhkkeemmee vvee TTaahhkkiimm ((BBööllüümm 55)):: Yetkili Hukuk bölümünde, ”Prog-
ram lisansını edindiğiniz ülkenin yasaları“ ifadesi belirtilen ülkelerde aşağıdakiyle
değiştirilecektir:

Ontario Bölgesi yasaları ile değiştirilmiştir”

PPEERRUU:: SSoorruummlluulluukkllaarrıınn SSıınnıırrıı ((BBööllüümm 33))::

Bu bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenir:

Peru Medeni Yasası'nda yer alan 1328. Maddeye uygun olarak, bu bölümde belirtilen sınırla-
malar ve hariç tutmalar, RPPS'in bilerek gerçekleştirdiği suistimal (“dolo”) ya da büyük ih-
maller (“culpa inexcusable”) sonucu ortaya çıkan zararlar için geçerli değildir.
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AAMMEERRİİKKAA BBİİRRLLEEŞŞİİKK DDEEVVLLEETTLLEERRİİ GGeenneell ((BBööllüümm 44))::

Bu bölüme aşağıdaki paragraf eklenir:

ABD'deki Devlet Müşterilerinin Sınırlı Hakları - Bu ürün, özel masraf dahilinde özel olarak ge-
liştirilmiş bilgisayar yazılımı belgelerini ve ticari bilgisayar yazılımını içerir veya bunlardan olu-
şur. Sivil kurumlara ilişkin 12.212 sayılı Federal Acquisition Regulation adlı yönetmelikte ve
askeri kurumlara ilişkin 227.7202 sayılı Defense Federal Acquisition Regulation Supplement
adlı yönetmelikte belirtildiği şekilde, bu ürünün ABD Devleti kurumları tarafından kullanılma-
sı, çoğaltılması ve açıklanması, yazılım ürünleri söz konusu olduğunda, yalnızca, bu ürünle
birlikte gönderilen Uluslararası Program Lisans Sözleşmesine ve donanım ürünleri söz ko-
nusu olduğunda, yalnızca ürün belgelerinde belirtilen lisans koşullarına uygun olarak
yapılmalıdır.

YYeettkkiillii HHuukkuukk,, YYeettkkiillii MMaahhkkeemmee vvee TTaahhkkiimm ((BBööllüümm 55))::

Yetkili Hukuk bölümünde, ”Program lisansını edindiğiniz ülkenin yasaları“ ifadesi belirtilen ül-
kelerde aşağıdakiyle değiştirilecektir:

ABD, New York Eyaleti yasaları ifadesiyle değiştirilir.

ASYA - PASİFİK

AAVVUUSSTTRRAALLYYAA:: GGaarraannttii OOllmmaammaassıı ((BBööllüümm 22))::

Bu bölüme aşağıdaki paragraf eklenir:

RPPS garanti olmadığını belirtmekle birlikte, 1974 tarihli ticari uygulamalar yasası (Trade
Practices Act 1974) veya başka yasalar çerçevesinde bazı haklarınız olabilir ve yalnızca yü-
rürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde sınırlandırılabilirsiniz.

SSoorruummlluulluukkllaarrıınn SSıınnıırrıı ((BBööllüümm 33)):: Bu bölüme aşağıdaki paragraf eklenir:

RPPS'in 1974 tarihli ticari uygulamalar yasasınca (Trade Practices Act 1974) belirtilen koşul-
ları veya garantileri ihlal etmesi durumunda, RPPS''in sorumluluğu makinelerin onarımı veya
değiştirilmesi veya eşdeğer makine verilmesiyle sınırlıdır. Bu koşul veya garantiler satış hak-
kı, haklı zilyetlik veya üzerinde herhangi bir kısıtlama olmayan mülkiyet hakkı ile ilgiliyse ve
makineler genellikle kişisel kullanım ya da evde kullanım ya da tüketim amacıyla alınan ma-
kinelerse, burada belirtilen kısıtlamaların hiçbiri geçerli değildir.

YYeettkkiillii HHuukkuukk,, YYeettkkiillii MMaahhkkeemmee vvee TTaahhkkiimm ((BBööllüümm 55)):: Yetkili Hukuk bölümünde, “Prog-
ram lisansını edindiğiniz ülkenin yasaları” ifadesi belirtilen ülkelerde aşağıdakiyle
değiştirilecektir:

Program lisansını edindiğiniz Eyalet veya Bölgenin yasaları ifadesiyle değiştirilir.
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VVİİEETTNNAAMM:: YYeettkkiillii HHuukkuukk,, YYeettkkiillii MMaahhkkeemmee vvee TTaahhkkiimm ((BBööllüümm 55))::

Yetkili Hukuk bölümünde, “Program lisansını edindiğiniz ülkenin yasaları” ifadesi belirtilen ül-
kelerde aşağıdakiyle değiştirilecektir: ABD, New York Eyaleti yasaları ifadesiyle değiştirilir.

Bu bölüme aşağıdaki paragraf eklenir:

TTaahhkkiimm

Bu Sözleşmeden veya bir şekilde bu Sözleşmeyle ilgili olarak doğan ihtilaflar Singapur'da,
Singapur Uluslararası Tahkim Merkezinin o sırada yürürlükte olan Tahkim Kurallarına (“SIAC
Kuralları”) uygun olarak yürütülecek tahkim sonucunda karara bağlanır. Hakem kararı taraf-
ların itiraz hakkı olmaksızın nihai ve bağlayıcıdır ve yazılı olmak kaydıyla konuya ilişkin kararı
ve mer'i kanun hükümlerinin uygulanmasıyla varılan sonuçları belirtir.

Hakem sayısı üç olarak belirlenmiştir; anlaşmazlığa taraf olanların birer hakem atama hakkı
vardır. Tarafların atadığı iki hakem, anlaşmazlığın halline başkanlık etmek üzere üçüncü bir
hakem atar. Başkanlık görevinin boş kalması durumunda, görevi SIAC başkanı devralır. Di-
ğer görevlerin boş kalması durumunda, bu boşluğu doldurmak, adayı gösteren ilgili tarafın
görevidir. Dava muamelesi makamın boşaldığı aşamadan itibaren devam eder.

Taraflardan biri, diğeri bir hakem tayin ettikten sonraki 30 gün içinde hakem tayin etmeyi
reddederse veya herhangi bir başka sebeple hakem tayin edemezse, kurallara uygun ola-
rak tayin edilmiş geçerli bir hakem olması koşuluyla bu ilk hakem tek başına görev yapar.

Tüm dava muameleleri, sunulan belgeler de dahil olmak üzere, İngilizce olarak yürütülür. Bu
Sözleşmenin İngilizce olarak hazırlanan kopyası diğer tüm dillerdeki kopyaların önüne
geçer.

ÇÇİİNN HHAALLKK CCUUMMHHUURRİİYYEETTİİ HHOONNGG KKOONNGG ÖÖ..İİ..BB.. vvee MMAACCAAUU ÖÖ..İİ..BB..:: YYeettkkiillii HHuukkuukk,, YYeettkkiillii
MMaahhkkeemmee vvee TTaahhkkiimm ((BBööllüümm 55))::

Yetkili Hukuk bölümünde, “Program lisansını edindiğiniz ülkenin yasaları” ifadesi belirtilen ül-
kelerde aşağıdakiyle değiştirilecektir:

Hong Kong Özel İdare Bölgesi yasaları
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HHİİNNDDİİSSTTAANN:: SSoorruummlluulluukkllaarrıınn SSıınnıırrıı ((BBööllüümm 33))::

Aşağıda yer alan paragraf, bu bölümün ilk paragrafında yer alan 1. ve 2. maddelerin yerine
geçer:

1) cismani zararlar (ölüm dahil) veya taşınmaz ve maddi kişisel mallara verilen zararlara iliş-
kin sorumluluk, RPPS''in ihmali nedeniyle ortaya çıkanlarla sınırlı olacak; ve 2) RPPS'in, bu
Sözleşmenin konusuna uygun veya konusuyla ilgili gereklilikleri yerine getirmemesi duru-
mundan kaynaklanan herhangi bir diğer fiili hasara ilişkin RPPS''in sorumluluğu da, Sizin id-
dia konusunu oluşturan bu tek Programa ödediğiniz ücretle sınırlı olacaktır.

GGeenneell ((BBööllüümm 44)):: Aşağıdaki paragraf, 5. maddenin yerine geçer:

Tarafların birbirine yöneltebileceği herhangi bir iddiayla ilgili olarak, dava sebebinin ortaya
çıkmasından sonraki üç yıl içinde, herhangi bir dava açılmadığında veya diğer bir yasal iş-
lem başlatılmadığında, bu iddiaya ilişkin olarak ilgili tarafın hakları kaybedilmiş olacak ve di-
ğer taraf bu iddiaya ilişkin sorumluluklarından aklanmış olacaktır.

YYeettkkiillii HHuukkuukk,, YYeettkkiillii MMaahhkkeemmee vvee TTaahhkkiimm ((BBööllüümm 55)):: Bu bölüme aşağıdaki paragraf
eklenir:

TTaahhkkiimm

Bu Sözleşmeden veya bir şekilde bu Sözleşmeyle ilgili olarak doğan ihtilaflar Hindistan'ın
Bangalore şehrinde, o sırada yürürlükte olan Hindistan yasalarına uygun olarak yürütülecek
tahkim sonucunda karara bağlanır. Hakem kararı tarafların itiraz hakkı olmaksızın nihai ve
bağlayıcıdır ve yazılı olmak kaydıyla konuya ilişkin kararı ve mer'i kanun hükümlerinin uygu-
lanmasıyla varılan sonuçları belirtir.

Hakem sayısı üç olarak belirlenmiştir; anlaşmazlığa taraf olanların birer hakem atama hakkı
vardır. Tarafların atadığı iki hakem, anlaşmazlığın halline başkanlık etmek üzere üçüncü bir
hakem atar. Başkanlık görevinin boş kalması durumunda, görevi Hindistan Baro Başkanı
devralır. Diğer görevlerin boş kalması durumunda, bu boşluğu doldurmak, adayı gösteren il-
gili tarafın görevidir. Dava muamelesi makamın boşaldığı aşamadan itibaren devam eder.

Taraflardan biri, diğeri bir hakem tayin ettikten sonraki 30 gün içinde hakem tayin etmeyi
reddederse veya herhangi bir başka sebeple hakem tayin edemezse, kurallara uygun ola-
rak tayin edilmiş geçerli bir hakem olması koşuluyla bu ilk hakem tek başına görev yapar.

Tüm dava muameleleri, sunulan belgeler de dahil olmak üzere, İngilizce olarak yürütülür. Bu
Sözleşmenin İngilizce olarak hazırlanan kopyası diğer tüm dillerdeki kopyaların önüne
geçer.

JJAAPPOONNYYAA:: GGeenneell ((BBööllüümm 44))::

5. maddeden sonra aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

Bu Sözleşmeye ilişkin her türlü tereddüt, öncelikle taraflar arasında iyi niyet ve karşılıklı gü-
ven ilkesine dayanarak çözülmeye çalışılacaktır.

MMAALLEEZZYYAA:: SSoorruummlluulluukkllaarrıınn SSıınnıırrıı ((BBööllüümm 33))::

Üçüncü paragrafın 2. maddesinde geçen “ÖÖZZEELL” sözcüğü kaldırılmıştır:
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YYEENNİİ ZZEELLAANNDDAA:: GGaarraannttii OOllmmaammaassıı ((BBööllüümm 22))::

Bu bölüme aşağıdaki paragraf eklenir:

RPPS hiçbir garanti olmadığını belirtmekle birlikte, 1993 tarihli Tüketici Garantileri Yasası
(Consumer Guarantees Act 1993) veya diğer yasalar çerçevesinde, hariç tutulamayacak ve-
ya sınırlandırılamayacak belirli haklarınız olabilir. 1993 Tüketici Garantileri Yasası, ürünleri bu
Yasada belirtilen ticari amaçlar için aldıysanız, RPPS'in tedarik ettiği hiçbir ürün için geçerli
değildir.

SSoorruummlluulluukkllaarrıınn SSıınnıırrıı ((BBööllüümm 33)):: Bu bölüme aşağıdaki paragraf eklenir:

Programlar, 1993 Tüketici Garantileri Yasası'nda tanımlandığı şekilde, iş amaçlarıyla edinil-
mediyse, bu Bölümde yer alan sınırlamalar, söz konusu Tüketici Garantileri Yasası'ndaki sı-
nırlamalara tabi olur.

ÇÇİİNN HHAALLKK CCUUMMHHUURRİİYYEETTİİ'':: YYeettkkiillii HHuukkuukk,, YYeettkkiillii MMaahhkkeemmee vvee TTaahhkkiimm ((BBööllüümm 55))::

ABD, New York Eyaleti yasaları (yerel yasalarda aksi belirtilmedikçe) ifadesiyle değiştirilir.

FFİİLLİİPPİİNNLLEERR:: SSoorruummlluulluukkllaarrıınn SSıınnıırrıı ((BBööllüümm 33))::

Aşağıda yer alan paragraf, bu bölümün üçüncü paragrafında yer alan 2. maddesinin yerine
geçer:

2. özel (cüzi tazminat mahiyetindeki ve ceza teşkil eden zararlar da dahil), manevi, arızi ya
da dolaylı zararlardan ya da sonuçta ortaya çıkan ekonomik zarardan; ya da

YYeettkkiillii HHuukkuukk,, YYeettkkiillii MMaahhkkeemmee vvee TTaahhkkiimm ((BBööllüümm 55)):: Bu bölüme aşağıdaki paragraf
eklenir:

TTaahhkkiimm

Bu Sözleşmeden veya bir şekilde bu Sözleşmeyle ilgili olarak doğan ihtilaflar Filipinler'inMe-
tro Manila şehrinde, o sırada yürürlükte olan Filipinler yasalarına uygun olarak yürütülecek
tahkim sonucunda karara bağlanır. Hakem kararı tarafların itiraz hakkı olmaksızın nihai ve
bağlayıcıdır ve yazılı olmak kaydıyla konuya ilişkin kararı ve mer'i kanun hükümlerinin uygu-
lanmasıyla varılan sonuçları belirtir.

Hakem sayısı üç olarak belirlenmiştir; anlaşmazlığa taraf olanların birer hakem atama hakkı
vardır. Tarafların atadığı iki hakem, anlaşmazlığın halline başkanlık etmek üzere üçüncü bir
hakem atar. Başkanlık görevinin boş kalması durumunda görevi Filipinler İhtilaf Çözüm Mer-
kezi (PhilippineDispute Resolution Center, Inc.) başkanı devralır. Diğer görevlerin boş kal-
ması durumunda, bu boşluğu doldurmak, adayı gösteren ilgili tarafın görevidir. Dava
muamelesi makamın boşaldığı aşamadan itibaren devam eder.

Taraflardan biri, diğeri bir hakem tayin ettikten sonraki 30 gün içinde hakem tayin etmeyi
reddederse veya herhangi bir başka sebeple hakem tayin edemezse, kurallara uygun ola-
rak tayin edilmiş geçerli bir hakem olması koşuluyla bu ilk hakem tek başına görev yapar.

Tüm dava muameleleri, sunulan belgeler de dahil olmak üzere, İngilizce olarak yürütülür. Bu
Sözleşmenin İngilizce olarak hazırlanan kopyası diğer tüm dillerdeki kopyaların önüne
geçer.
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SSİİNNGGAAPPUURR:: SSoorruummlluulluukkllaarrıınn SSıınnıırrıı ((BBööllüümm 33))::

Üçüncü paragrafta yer alan 2. maddeden “ÖÖZZEELL” ve “EEKKOONNOOMMİİKK” sözcükleri
çıkartılacaktır.

GGeenneell ((BBööllüümm 44)):: Aşağıdaki paragraf, 7. maddenin yerine geçer:

Yukarıda yer alan Bölüm 3'te (Sorumlulukların Sınırı) belirtildiği şekilde, RPPS''in sağlayıcıları-
na ve Program geliştiricilerine sağlanan haklara tabi olarak, bu Sözleşmenin taraflarından bi-
ri olmayan bir kişi, Sözleşmeler Yasası (Üçüncü Kişi Hakları) kapsamında bu Yasa'nın
herhangi bir koşulunun uygulanmasını talep etme hakkına sahip değildir.

AVRUPA, ORTA DOĞU, AFRİKA (EMEA)-

GGaarraannttii OOllmmaammaassıı ((BBööllüümm 22))::

Avrupa Birliği'nde, bu bölümün başına şu eklenmiştir:

Avrupa Birliği'nde tüketicilerin, tüketim mallarının satışına ilişkin geçerli ulusal mevzuat kap-
samında yasal hakları bulunmaktadır. Bu haklar bu Bölümün hükümlerinden etkilenmez.

SSoorruummlluulluukkllaarrıınn SSıınnıırrıı ((BBööllüümm 33))::

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya,
İsveç ve İsviçre'de, aşağıdaki paragraf, bu bölümde yer alan koşulların tümünün yerine
geçer:

Zorunlu hukukta aksi belirtilmedikçe:

1. RPPS'in bu Sözleşme kapsamındaki ya da Sözleşmeyle ilgili yükümlülüklerini yerine ge-
tirmesinden ya da bir şekilde bu Sözleşmeyle ilişkili herhangi bir nedenden kaynaklanan
hasar ya da kayıplarda, şirket yalnızca ispatlanmış ve doğrudan bu tür yükümlülüklerin
yerine getirilmemesinden (RPPS suçluysa) kaynaklanan hasar ya da kayıplardan, en
çok Program için ödediğiniz ücret miktarında sorumludur.

2. Yukarıdaki kısıtlama, RPPS'in yasal olarak yükümlü olduğu bedensel yaralanma (ölüm
dahil) ve taşınmaz mallar ile kişisel maddi mallara verilen hasarlar için geçerli değildir.

3. RRPPPPSS YYAA DDAA PPRROOGGRRAAMM GGEELLİİŞŞTTİİRRİİCCİİLLEERRİİNNDDEENN HHEERRHHAANNGGİİ BBİİRRİİ,, HHAASSAARRAA YYOOLL
AAÇÇAANN OOLLAAYYIINN DDOOĞĞRRUUDDAANN SSOONNUUCCUU OOLLAARRAAKK OORRTTAAYYAA ÇÇIIKKSSAALLAARR BBİİLLEE:: 11)) VVEE--
RRİİLLEERRDDEEKKİİ HHAASSAARR YYAA DDAA KKAAYYIIPPTTAANN 22)) AARRIIZZİİ YYAA DDAA DDOOLLAAYYLLII YYAA DDAA SSOONNUUÇÇTTAA
OORRTTAAYYAA ÇÇIIKKAANN EEKKOONNOOMMİİKK ZZAARRAARRDDAANN 33)) HHAASSAARRAA YYOOLL AAÇÇAANN OOLLAAYYIINN DDOOĞĞ--
RRUUDDAANN SSOONNUUCCUU OOLLAARRAAKK OORRTTAAYYAA ÇÇIIKKSSAA DDAA KKAARR KKAAYYBBIINNDDAANN;; YYAA DDAA 44)) İİŞŞ,,
KKAAZZAANNÇÇ,, İİTTİİBBAARR YYAA DDAA TTAASSAARRRRUUFF KKAAYYBBIINNDDAANN OOLLAASSIILLIIĞĞII ÖÖNNCCEEDDEENN BBİİLLDDİİRRİİLL--
MMİİŞŞ OOLLSSAA BBİİLLEE HHİİÇÇBBİİRR KKOOŞŞUULLDDAA SSOORRUUMMLLUU OOLLMMAAZZ..

4. İşbu belgede, üzerinde anlaşmaya varılan, RPPS'in sorumluluğunun sınırlandırılmasına
ve sorumluluktan muaf tutulmasına ilişkin hükümler, yalnızca RPPS tarafından gerçekleş-
tirilen etkinlikler için geçerli olmayıp, sağlayıcıları ve Program geliştiricileri tarafından ger-
çekleştirilen etkinlikler için de geçerlidir. Bu hükümler, sağlayıcılarının ve Program
geliştiricilerininortaklaşa sorumlu oldukları maksimum tutarı da ortaya koyar.
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SSoorruummlluulluukkllaarrıınn SSıınnıırrıı ((BBööllüümm 33))::

Fransa ve Belçika'da, aşağıdaki paragraf, bu bölümde yer alan koşulların tümünün yerine
geçer:

Zorunlu hukukta aksi belirtilmedikçe:

1. RPPS'in bu Sözleşme kapsamındaki ya da Sözleşmeyle ilgili yükümlülüklerini yerine ge-
tirmesinden kaynaklanan hasar ya da kayıplarda, yalnızca ispatlanmış ve doğrudan bu
tür yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden (RPPS suçluysa) kaynaklanan hasar ya da
kayıplardan, en çok, hasara neden olan Program için ödediğiniz ücret miktarında
sorumludur.

2. Yukarıdaki kısıtlama, RPPS'in yasal olarak yükümlü olduğu bedensel yaralanma (ölüm
dahil) ve taşınmaz mallar ile kişisel maddi mallara verilen hasarlar için geçerli değildir.

3. RRPPPPSS YYAA DDAA PPRROOGGRRAAMM GGEELLİİŞŞTTİİRRİİCCİİLLEERRİİNNDDEENN HHEERRHHAANNGGİİ BBİİRRİİ,, HHAASSAARRAA YYOOLL
AAÇÇAANN OOLLAAYYIINN DDOOĞĞRRUUDDAANN SSOONNUUCCUU OOLLAARRAAKK OORRTTAAYYAA ÇÇIIKKSSAALLAARR BBİİLLEE:: 11)) VVEE--
RRİİLLEERRDDEEKKİİ HHAASSAARR YYAA DDAA KKAAYYIIPPTTAANN 22)) AARRIIZZİİ YYAA DDAA DDOOLLAAYYLLII YYAA DDAA SSOONNUUÇÇTTAA
OORRTTAAYYAA ÇÇIIKKAANN EEKKOONNOOMMİİKK ZZAARRAARRDDAANN 33)) HHAASSAARRAA YYOOLL AAÇÇAANN OOLLAAYYIINN DDOOĞĞ--
RRUUDDAANN SSOONNUUCCUU OOLLAARRAAKK OORRTTAAYYAA ÇÇIIKKSSAA DDAA KKAARR KKAAYYBBIINNDDAANN;; YYAA DDAA 44)) İİŞŞ,,
KKAAZZAANNÇÇ,, İİTTİİBBAARR YYAA DDAA TTAASSAARRRRUUFF KKAAYYBBIINNDDAANN OOLLAASSIILLIIĞĞII ÖÖNNCCEEDDEENN BBİİLLDDİİRRİİLL--
MMİİŞŞ OOLLSSAA BBİİLLEE HHİİÇÇBBİİRR KKOOŞŞUULLDDAA SSOORRUUMMLLUU OOLLMMAAZZ..

4. İşbu belgede, üzerinde anlaşmaya varılan, RPPS'in sorumluluğunun sınırlandırılmasına
ve sorumluluktan muaf tutulmasına ilişkin hükümler, yalnızca RPPS tarafından gerçekleş-
tirilen etkinlikler için geçerli olmayıp, sağlayıcıları ve Program geliştiricileri tarafından ger-
çekleştirilen etkinlikler için de geçerlidir. Bu hükümler, sağlayıcılarının ve Program
geliştiricilerininortaklaşa sorumlu oldukları maksimum tutarı da ortaya koyar.
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YYeettkkiillii HHuukkuukk,, YYeettkkiillii MMaahhkkeemmee vvee TTaahhkkiimm ((BBööllüümm 55))

YYeettkkiillii HHuukkuukk

“Program lisansını edindiğiniz ülkenin yasaları” ifadesi belirtilen ülkelerde aşağıdakiyle de-
ğiştirilecektir: 1) iinn AArrnnaavvuuttlluukk,, EErrmmeenniissttaann,, AAzzeerrbbaayyccaann,, BBeeyyaazz RRuussyyaa ((BBeellaarruuss)),, BBooss--
nnaa--HHeerrsseekk,, BBuullggaarriissttaann,, HHıırrvvaattiissttaann,, GGüürrcciissttaann,, MMaaccaarriissttaann,, KKaazzaakkiissttaann,, KKıırrggıızziissttaann,,
EEsskkii YYuuggoossllaavvyyaa MMaakkeeddoonnyyaa CCuummhhuurriiyyeettii,, MMoollddaavvyyaa,, PPoolloonnyyaa,, RRoommaannyyaa,, RRuussyyaa,,
SSlloovvaakkyyaa,, SSlloovveennyyaa,, TTaacciikkiissttaann,, TTüürrkkmmeenniissttaann,, UUkkrraayynnaa,, ÖÖzzbbeekkiissttaann vvee YYuuggoossllaavv FFee--
ddeerraall CCuummhhuurriiyyeettii''nnddee “Avusturya yasaları”; 2) CCeezzaayyiirr,, BBeenniinn,, BBuurrkkiinnaa FFaassoo,, KKaammeerruunn,,
YYeeşşiill BBuurruunn CCuummhhuurriiyyeettii ((CCaappee VVeerrddee)) OOrrttaa AAffrriikkaa CCuummhhuurriiyyeettii,, ÇÇaadd,, CCoommoorrooss,, KKoonn--
ggoo CCuummhhuurriiyyeettii,, CCiibbuuttii,, KKoonnggoo DDeemmookkrraattiikk CCuummhhuurriiyyeettii,, EEkkvvaattoorr GGiinneessii,, GGaabboonn,, GGii--
nnee,, GGiinnee--BBiissssaauu,, FFiillddiişşii SSaahhiillii,, LLüübbnnaann,, MMaaddaaggaassccaarr,, MMaallii,, MMoorriittaannyyaa,, FFaass,, NNiijjeerr,,
SSeenneeggaall,, TTooggoo vvee TTuunnuuss''ttaa;; “Fransa yasaları” 3) ” EEssttoonnyyaa,, LLeettoonnyyaa vvee LLiittvvaannyyaa''ddaa Fin-
landiya yasaları“ 4) AAnnggoollaa,, BBaahhrreeyynn,, BBoottssvvaannaa,, BBuurruunnddii,, MMııssıırr,, EErriittrree,, EEttiiyyooppyyaa,, GGaannaa,,
ÜÜrrddüünn,, KKeennyyaa,, KKuuvveeyytt,, LLiibbeerryyaa,, MMaallaavvii,, MMaallttaa,, MMoozzaammbbiikk,, NNiijjeerryyaa,, UUmmmmaann,, PPaakkiissttaann,,
KKaattaarr,, RRuuaannddaa,, SSaaoo TToommee,, SSuuuuddii AArraabbiissttaann,, SSiieerrrraa LLeeoonnee,, SSoommaallii,, TTaannzzaannyyaa,, UUggaann--
ddaa,, BBiirrlleeşşiikk AArraapp EEmmiirrlliikklleerrii,, YYeemmeenn,, ZZaammbbiiyyaa vvee ZZiimmbbaabbvvee''ddee;; “İngiltere yasaları” ve 5)
GGüünneeyy AAffrriikkaa''ddaa “Güney Afrika yasaları”.

YYeettkkiillii MMaahhkkeemmee

Yetkili Mahkeme Bu bölüme aşağıdaki istisnalar eklenir:

1) AAvvuussttuurryyaa''ddaa bu Sözleşme'nin konusundan ya da bu Sözleşmeyle ilgili olarak doğan
(Sözleşme'nin mevcudiyeti de dahil) tüm anlaşmazlıklar için Avusturya'nın Viyana (Şehir Mer-
kezi) yetkili mahkemesine gidilecektir; 2) AAnnggoollaa,, BBaahhrreeyynn,, BBoottssvvaannaa,, BBuurruunnddii,, MMııssıırr,, EErrii--
ttrree,, EEttiiyyooppyyaa,, GGaannaa,, ÜÜrrddüünn,, KKeennyyaa,, KKuuvveeyytt,, LLiibbeerryyaa,, MMaallaavvii,, MMaallttaa,, MMoozzaammbbiikk,,
NNiijjeerryyaa,, UUmmmmaann,, PPaakkiissttaann,, KKaattaarr,, RRuuaannddaa,, SSaaoo TToommee,, SSuuuuddii AArraabbiissttaann,, SSiieerrrraa LLeeoonnee,,
SSoommaallii,, TTaannzzaannyyaa,, UUggaannddaa,, BBiirrlleeşşiikk AArraapp EEmmiirrlliikklleerrii,, YYeemmeenn,, ZZaammbbiiyyaa vvee ZZiimmbbaabb--
vvee''ddee bu Sözleşmeden doğan veya bu Sözleşmenin uygulanmasından (seri muhakeme
usulü dahil) doğan tüm anlaşmazlıklar münhasır olarak İngiliz mahkemelerinde çözümlene-
cektir; 3) BBeellççiikkaa vvee LLüükksseemmbbuurrgg''ddaa, bu Sözleşmeden veya bu Sözleşmenin yorumlanma-
sından veya yürütülmesinden doğan tüm anlaşmazlıklarda yalnızca yetkili ofisinizin ve/veya
ticari iş yerinizin bulunduğu ülkenin yasaları geçerlidir ve bu anlaşmazlıkların çözümlenme-
sinde yetkili merci bu ülkenin başkentinin mahkemeleridir; 4) FFrraannssaa,, CCeezzaayyiirr,, BBeenniinn,, BBuurr--
kkiinnaa FFaassoo,, KKaammeerruunn,, CCaappee VVeerrddee,, OOrrttaa AAffrriikkaa CCuummhhuurriiyyeettii,, ÇÇaadd,, KKoommoorrooss,, KKoonnggoo
CCuummhhuurriiyyeettii,, CCiibbuuttii,, KKoonnggoo DDeemmookkrraattiikk CCuummhhuurriiyyeettii,, EEkkvvaattoorr GGiinneessii,, GGaabboonn,, GGaammbbii--
yyaa,, GGiinnee,, GGiinnee--BBiissssaauu,, FFiillddiişşii SSaahhiillii,, LLüübbnnaann,, MMaaddaaggaasskkaarr,, MMaallii,, MMoorriittaannyyaa,, FFaass,, NNii--
jjeerr,, SSeenneeggaall,, TTooggoo,, vvee TTuunnuuss''ttaa bu Sözleşmeden doğan veya bu Sözleşmenin ihlali veya
uygulanmasından (seri muhakeme usulü dahil) doğan tüm anlaşmazlıklar, öncelikle Paris Ti-
cari Mahkemelerinde çözümlenecektir; 5) RRuussyyaa''ddaa, bu Sözleşmeden doğan veya bu Söz-
leşmenin yorumlanmasından, ihlalinden, sona erdirilmesinden, Sözleşmenin yürütülmesinin
hükümsüzlüğünden doğan veya bu Sözleşmenin yorumlanmasıyla, ihlaliyle, sona erdirilme-
siyle, Sözleşmenin yürütülmesinin hükümsüzlüğüyle ilgili tüm anlaşmazlıklarda Moskova
Tahkim Mahkemesi yetkili olacaktır; 6) GGüünneeyy AAffrriikkaa''ddaa, taraflar, bu Sözleşmeden doğan
tüm anlaşmazlıkları Johannesburg Yüksek Mahkemesine sunmayı kabul ederler; 7) TTüürrkkii--
yyee''ddee bu Sözleşmeden ya da bu Sözleşmeyle ilgili olarak doğan tüm anlaşmazlıklar Türkiye
Cumhuriyeti'nin İstanbul Merkez Mahkemelerinde ve İcra Dairelerinde halledilecektir; 8) aşa-
ğıda belirtilen ülkelerin her birinde, bu Sözleşme'den kaynaklanan her türlü yasal iddia, ön-
celikle aşağıda belirtilen yetkili mahkemelere götürülecek ve münhasır olarak bu
mahkemelerde çözümlenecektir a) YYuunnaanniissttaann için Atina b) İİssrraaiill Tel Aviv-Yaffa c) İİttaallyyaa için
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Milano d) PPoorrtteekkiizz için Lizbon ve e) İİssppaannyyaa için Madrid ve 9) BBiirrlleeşşiikk KKrraallllııkk''ttaa, her iki ta-
raf da bu Sözleşme ile ilgili tüm ihtilafları İngiliz mahkemelerine götürmeyi kabul ediyoruz.

TTaahhkkiimm

AArrnnaavvuuttlluukk,, EErrmmeenniissttaann,, AAzzeerrbbaayyccaann,, BBeeyyaazz RRuussyyaa ((BBeellaarruuss)),, BBoossnnaa--HHeerrsseekk,, BBuullggaa--
rriissttaann,, HHıırrvvaattiissttaann,, GGüürrcciissttaann,, MMaaccaarriissttaann,, KKaazzaakkiissttaann,, KKıırrggıızziissttaann,, EEsskkii YYuuggoossllaavvyyaa
MMaakkeeddoonnyyaa CCuummhhuurriiyyeettii,, MMoollddaavvyyaa,, PPoolloonnyyaa,, RRoommaannyyaa,, RRuussyyaa,, SSlloovvaakkyyaa,, SSlloovveennyyaa,,
TTaacciikkiissttaann,, TTüürrkkmmeenniissttaann,, UUkkrraayynnaa,, ÖÖzzbbeekkiissttaann vvee YYuuggoossllaavv FFeeddeerraall CCuummhhuurriiyyeettii''nnddee
bu Sözleşmeden kaynaklanan ya da Sözleşmenin ihlali, feshi veya geçersizliğiyle ilgili bütün
ihtilaflar, Viyana'da bulunan Federal Ekonomi Odası Uluslararası Tahkim Merkezi'nin Tahkim
ve Uzlaşma Kurallarına göre tayin edilen üç hakem tarafından bu Kurallara göre kesin olarak
çözümlenir. Tahkim işlemi Avusturya'da Viyana şehrinde yapılacak ve tahkimin resmi dili İn-
gilizce olacaktır. Hakemlerin kararı kesin ve her iki tarafı da bağlayıcı olacaktır. Bu nedenle,
Avusturya Medeni KanunununMadde 598(2) uyarınca, taraflar bu Kanunun Madde 595(1)
paragraf 7 hükümlerinin uygulanması haklarından açıkça feragat ederler. Ancak, RPPS, da-
va muamelelerinin kuruluşun yapıldığı ülkedeki yetkili mahkemede görülmesini sağlayabilir.

EEssttoonnyyaa,, LLeettoonnyyaa vvee LLiittvvaannyyaa''ddaa bu Sözleşme ile ilgili olarak doğan tüm ihtilaflar Finlandi-
ya'nın Helsinki şehrinde o sırada yürürlükte olan hakemlik yasalarına uygun olarak yürütüle-
cek hakemlik sonucunda karara bağlanır. Taraflardan her biri bir hakem atayacaktır.
Hakemler başkanı birlikte atayacaktır. Taraflar başkan konusunda anlaşamazsa, başkanı
Helsinki'de bulunan Ticaret Odası Merkezi atar.

AAVVUUSSTTUURRYYAA:: GGeenneell ((BBööllüümm 44))::

Aşağıdaki ifade 4. maddeye eklenir:

Bu maddenin amaçlarına uygun olarak, ilgili kişi bilgilerinde bir tüzel kişilik olarak Size ait bil-
giler de (örneğin, gelir verileri veya işlemlerle ilgili diğer bilgiler) yer alacaktır.

AALLMMAANNYYAA:: SSıınnıırrllıı GGaarraannttii ((SSoorruummlluulluukkllaarrıınn SSıınnıırrıı ((BBööllüümm 33))::

Bu bölüme aşağıdaki paragraf eklenir:

Bu Bölümde belirtilen kısıtlamalar veya kapsam dışı tutmalar, RPPS'in kasıtlı veya ağır ihmali
nedeniyle ortaya çıkan zararlar için geçerli değildir.

GGeenneell ((BBööllüümm 44)):: Aşağıdaki paragraf, 5. maddenin yerine geçer:

Bu Sözleşmedeki 2. Bölüm olan (Garanti yok) başlıklı bölümde yer alanlar hariç olmak üze-
re, bu Sözleşmeden kaynaklanan tüm iddialar, üç yıllık bir zamanaşımı süresine tabidir.

MMAACCAARRİİSSTTAANN:: SSoorruummlluulluukkllaarrıınn SSıınnıırrıı ((BBööllüümm 33))::

Bu bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenir:

İşbu belgede belirtilen kısıtlama ve kapsam dışı tutma sözleşmenin, büyük bir ihmal ya da
yasal suç ile ihlal edilmesi ve kasten ölüme ya da bedensel hasara neden olunması duru-
munda geçersizdir.

Taraflar sorumlulukların sınırını geçerli hükümler olarak kabul ederler ve Macar Medeni Ka-
nununun 314.(2) Bölümünün bu sorumlulukların sınırını dengeleyenmevcut Sözleşmeden
kaynaklanan kazanım ücreti ve avantajları için geçerli olduğunu belirtirler.
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İİRRLLAANNDDAA:: SSıınnıırrllıı GGaarraannttii ((GGaarraannttii OOllmmaammaassıı ((BBööllüümm 22))::

Bu bölüme aşağıdaki paragraf eklenir:

Bu hüküm ve şartlarda ve Sale of Goods Act 1893' (“Malların Satışı Yasası”) ['Sale of Goods
and Supply of Services Act 1980' (“1980 tarihli Malların Satışı ve Hizmet Temini”) yasasıyla
("1980 Yasası") değiştirilmiştir) 12. bölümünde açıkça belirtilmediği sürece, (açık veya örtülü,
yasal veya diğer) tüm şartlar ve garantiler, , Sale of Goods Act 1893' (“Malların Satışı Yasa-
sı”) ['Sale of Goods and Supply of Services Act 1980' (“1980 tarihli Malların Satışı ve Hizmet
Temini”) yasasıyla (1980 Yasası) belirtilen garantiler de dahil olmak üzere, işburada hariç
tutulmaktadır.

SSoorruummlluulluukkllaarrıınn SSıınnıırrıı ((BBööllüümm 33))::

Aşağıdaki paragraf, bu bölümde yer alan koşulların tümünün yerine geçer:

Bu bölümde “Hata” terimi, RPPS'in sözleşme veya haksız fiilden size karşı yükümlü olduğu
ve bu Sözleşmenin konusundan veya RPPS'in bu Sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkan ey-
lem, bildirim, eksik ya da ihmalleri anlamındadır. Arka arkaya aynı kayıp ya da hasara neden
olan birden fazla Hata, bu Hata'nın oluştuğu son tarihte ortaya çıkan tek bir Hata olarak
değerlendirilir.

Bir hatadan kaynaklanan zararınızı 'RPPSden talep etmeye hak kazandığınız durumlar olabi-
lir. Bu bölümde RPPS''in yükümlülüklerinin sınırı ve sizin hatanın tazmini için arayabileceğiniz
yasal yollar yer almaktadır.

1. RPPS (a) kendi ihmalinden kaynaklanan ölüm ya da bedensel yaralanmalarda ve (b) her
zaman, aşağıda yer alan RPPS'in Sorumlu Olmadığı Maddeler'e bağlı olmak koşuluyla,
RPPS, maddi mallarınızda ortaya çıkan RPPS'in ihmalinden kaynaklanan fiziksel hasarda
sınırsız olarak sorumluluk almayı kabul eder.

2. Yukarıda yer alan 1. madde dışında, RPPS''in herhangi bir Hata'dan kaynaklanan gerçek
hasar için yükümlülüğü hiçbir koşulda 1) €125.000 EURO ya da 2) Hata ile doğrudan
ilişkili Makine için ödediğiniz ücretin %125'ini geçmez. Bu limitler RPPS''in tedarikçileri ve
Program geliştiricileri için de geçerlidir. Bu sınırlamalar, RPPS ve sağlayıcı ve Program
geliştiricilerin birlikte sorumlu olduğu en yüksek miktar belirtilir.

RRPPPPSS''iinn SSoorruummlluu OOllmmaaddıığğıı MMaaddddeelleerr

Yukarıda yer alan 1. maddede anılan yükümlülük için RPPS sağlayıcılarından herhangi biri
ya da Program geliştiricileri, bu kayıpların olasılığı kendilerine önceden bildirilmiş olsa da,
RPPS hiçbir koşulda aşağıdakilerden yükümlü değildir: verilerdeki kayıp ve hasar;

1. verilerdeki kayıp veya hasar;

2. özel, dolaylı ya da sonuçsal kayıp; ya da

3. kar, iş, kazanç, itibar veya tasarruf kaybı.



15

İİTTAALLYYAA:: GGeenneell ((BBööllüümm 44))::

Bu bölüme aşağıdaki paragraf eklenir:

RPPS ve Müşteri (işbu belgede, ayrı ayrı, “Taraf” olarak adlandırılacaklardır), kişisel veri ko-
rumasına ilişkin geçerli yasa ve/veya yönetmeliklerde yer alan hükümlerinin tüm yükümlülük-
lerine uyacaklardır. Taraflardan her biri, yasa ve/veya yönetmeliklerin belirtilen hükümlerine
ilişkin diğer Tarafça yapılan bir hak ihlalinin sonucu olarak ortaya çıkan, diğer tarafın doğru-
dan ve/veya dolaylı olarak yol açtığı her türlü zarar, iddia, maliyet veya masrafa karşı diğer
Tarafı tazmin etmeyi ve zarara uğramamasını sağlamayı kabul eder.

SSLLOOVVAAKKYYAA:: SSoorruummlluulluukkllaarrıınn SSıınnıırrıı ((BBööllüümm 33))::

Son paragrafın sonuna aşağıdaki ifade eklenir:

Yükümlülükler, Slovak Ticaret Yasası'nın §§ 373-386 maddesinde yasaklanmadığı sürece
geçerlidir.

GGeenneell ((BBööllüümm 44)):: 5. maddenin koşulları aşağıdaki paragrafla değiştirilir:

TTAARRAAFFLLAARR,, GGEEÇÇEERRLLİİ YYEERREELLYYAASSAALLAARRDDAA BBEELLİİRRTTİİLLDDİİĞĞİİ ŞŞEEKKİİLLDDEE,, BBUU SSÖÖZZLLEEŞŞMMEE--
NNİİNN İİHHLLAALLİİYYLLEE İİLLİİŞŞKKİİLLİİ HHEERRHHAANNGGİİ BBİİRR YYAASSAALL İİŞŞLLEEMM VVEEYYAA DDİİĞĞEERR BBİİRR TTAAKKİİBBAATTIINN,,
DDAAVVAA SSEEBBEEBBİİNNİİNN OORRTTAAYYAA ÇÇIIKKTTIIĞĞII TTAARRİİHHTTEENN EENN GGEEÇÇ DDÖÖRRTT YYIILL İİÇÇİİNNDDEE AAÇÇIILLMMAASSII
GGEERREEKKTTİİĞĞİİNNİİ KKAABBUULL EEDDEERRLLEERR..

İİSSVVİİÇÇRREE:: GGeenneell ((BBööllüümm 44))::

Aşağıdaki ifade 4. maddeye eklenir:

Bu maddenin amaçlarına uygun olarak, ilgili kişi bilgilerinde bir tüzel kişilik olarak Size ait bil-
giler de (örneğin, gelir verileri veya işlemlerle ilgili diğer bilgiler) yer alacaktır.
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BBİİRRLLEEŞŞİİKK KKRRAALLLLIIKK:: GGaarraannttii OOllmmaammaassıı ((BBööllüümm 22))::

Aşağıdaki ifade bu bölümdeki birinci paragrafın ilk cümlesinin yerini alır:

DDIIŞŞAARRIIDDAA BBIIRRAAKKIILLAAMMAAYYAACCAAKK YYAASSAALL GGAARRAANNTTİİLLEERREE TTAABBİİ OOLLAARRAAKK,, RRPPPPSS KKAALLİİTTEE--
SSİİ,, BBEELLİİRRLLİİ BBİİRR AAMMAACCAA UUYYGGUUNNLLUUĞĞUU VVEE HHAAKK--İİHHLLAALLİİ OOLLMMAAMMAASSII YYÖÖNNÜÜNNDDEEKKİİ ÖÖRR--
TTÜÜLLÜÜ GGAARRAANNTTİİLLEERR DDAAHHİİLL,, AANNCCAAKK BBUUNNLLAARRLLAA SSIINNIIRRLLII OOLLMMAAMMAAKK ÜÜZZEERREE,, AAÇÇIIKK
VVEEYYAA ÖÖRRTTÜÜLLÜÜ HHİİÇÇBBİİRR GGAARRAANNTTİİ VVEEYYAA TTAAAAHHHHÜÜTT VVEERRMMEEMMEEKKTTEEDDİİRR..

SSoorruummlluulluukkllaarrıınn SSıınnıırrıı ((BBööllüümm 33)):: Aşağıdaki paragraf, bu bölümde yer alan koşulların tü-
münün yerine geçer:

Bu bölümde “Hata” terimi, RPPS'in sözleşme veya haksız fiilden size karşı yükümlü olduğu
ve bu Sözleşmenin konusundan veya RPPS'in bu Sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkan ey-
lem, bildirim, eksik ya da ihmalleri anlamındadır. Arka arkaya aynı kayıp ya da hasara neden
olan birden fazla Hata, tek bir Hata olarak değerlendirilir.

Bir hatadan kaynaklanan zararınızı 'RPPSden talep etmeye hak kazandığınız durumlar olabi-
lir. Bu bölümde RPPS''in yükümlülüklerinin sınırı ve sizin hatanın tazmini için arayabileceğiniz
yasal yollar yer almaktadır.

1. RPPS aşağıdaki durumlarda sınırsız sorumluluk almayı kabul eder:

1) RPPS'in kendi ihmalinden kaynaklanan ölüm ya da bedensel yaralanmalarda;

2) Şirketin 'Sale of Goods Act 1979' Bölüm 12 veya 'Supply of Goods and Services Act
1982' Bölüm 2'de belirtilen yükümlülükleri ya da bu tip herhangi bir Bölüm'de yer alan
herhangi bir anayasal değişiklik ya da yeniliği ihlali; ve

3) her zaman aşağıda yer alan RRPPPPSS''iinn YYüükküümmllüü OOllmmaaddıığğıı MMaaddddeelleerreebağlı olmak
koşuluyla, maddi mallarınızda ortaya çıkan RPPS'in kendi ihmalinden kaynaklanan fi-
ziksel hasarda.

2. Yukarıda yer alan 1. madde dışında, RPPS''in herhangi bir Hata'dan kaynaklanan gerçek
hasar için yükümlülüğü hiçbir koşulda 1) £75.000 ya da 2) Hata ile doğrudan ilişkili Maki-
ne için ödediğiniz ücretin %125'ini geçmez. Bu limitler RPPS''in tedarikçileri ve Program
geliştiricileri için de geçerlidir. Bu sınırlamalar, RPPS ve sağlayıcı ve Program geliştiricile-
rin birlikte sorumlu olduğu en yüksek miktar belirtilir.

RRPPPPSS''iinn SSoorruummlluu OOllmmaaddıığğıı MMaaddddeelleerr

Yukarıda yer alan 1. maddede anılan yükümlülük için RPPS sağlayıcılarından herhangi biri
ya da Program geliştiricileri, bu kayıpların olasılığı kendilerine önceden bildirilmiş olsa da,
RPPS hiçbir koşulda aşağıdakilerden yükümlü değildir:

1. verilerdeki kayıp veya hasar;

2. özel, dolaylı ya da sonuçsal kayıp; ya da

3. kar, iş, kazanç, itibar veya tasarruf kaybı.
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