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Şart ve Koşullar 

1. 1. Etkinlik Süresi ve Katılım.   1 Nisan – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında katılımcılar olarak 

(bundan böyle “Siz, “Sizin”, “Size”, “Sizden” olarak anılacaktır) MSI “Sıkı Çalış Çok Eğlen” 

promosyonuna (“Etkinlik”) katılabilirsiniz. Katılmak için aşağıdaki adımları tamamlamanız 

gerekmektedir:  

  

i) İşbu Şart ve Koşullara ("Şart ve Koşullar") tamamen uygun olarak, promosyona katılan 

MSI iş ortaklarından/satıcılardan yeni ve promosyona katılmaya uygun ("Uygun", "Seçili") 

MSI ürünü/ürünleri satın alarak MSI Üye Merkezinde ürün kaydınızı yapın. Daha önce 

kayıt yapmadıysanız https://register.msi.com/home/login adresinden yeni bir hesap 

açmanız gerekebilir. Orijinal Marka Üreticileri, internet kafe müşterileri bu Etkinliğe 

katılan MSI iş ortakları arasında değildir.   

Bir (1)'den fazla Uygun ürün kaydı yaparak stoklar devam ettikçe daha fazla hediye 

talebinde bulunabilirsiniz. HER KATILIMCI EN FAZLA İKİ (2) TALEP YAPABİLİR. 

Ürün kayıt sayfasına ulaşın, ürün tipini ve “Sıkı Çalış Çok Eğlen” promosyonunu seçerek 

ürün kaydınızı yapın. Tüm kayıt ve talep işlemlerinin 14 Temmuz 2022 tarihine kadar 

tamamlanmış olması gerekmektedir. Etkinlik kayıt işlemleri, stokların tükenmesi 

durumunda otomatik olarak sona erecek ve kayıt sırasında size bildirilecektir.  

ii) Ürünü satın aldığınızı ispat eden satış belgelerinizi MSI onayına gönderin. Belgeler 

arasında ürün üzerindeki model seri numarasını gösteren fotoğraf ve ayrıca ürün modeli, 

satıcı bilgileri ve fatura tarihinin okunaklı bir şekilde göründüğü fatura fotoğrafı olmalıdır. 

Fatura tarihi 1 Nisan – 30 Haziran 2022 arasında olmalıdır.  MSI uygun gördüğü takdirde 

sizden ürün kutusu üzerindeki seri numaralarını gösteren kısmı talep edebilir.  

Etkinlik Şart ve Koşullarını kabul edin ve MSI onayını bekleyin. MSI tarafından tüm 

kriterlere uygun olduğunuza karar verilirse dijital kuponunuz (aşağıdaki detaylara bakınız) 

kayıtlı e-posta adresinize gönderilecektir. Onay süreci 14 iş günü sürebilir. Katılım 

bilgilerinin eksik olması, sizden ek bilgi talep edilmesi gerekirse bilgilerin işlenme süresini 

14 güne kadar uzatabilir.  Ürünlerin fiziksel olarak size ulaştırılması, gümrük işlemlerine 

bağlı olarak sekiz (8) hafta veya daha uzun sürebilir. MSI, KAYIT İŞLEMİ 

SONRASINDA ALICI ADI, TELEFON NUMARASI VE ADRES DETAYLARINDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İZİN VERMEYECEKTİR. KATILIMCILARIN KAYIT 

SIRASINDA DOĞRU VE KESİN BİLGİ VERMELERİ GEREKMEKTEDİR.  
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• Talep edilecek ürünler:  

 -  Bir (1) adet 400 TL değerinde D&R hediye kodu. Stoklarla sınırlıdır.   

• Kampanyaya uygun MSI ürünleri (21) :    

Ürün Tipi  Model adı  

Monitör  

Summit MS321UP  

Modern MD241P  

Modern MD241PW  

Modern MD241P Ultramarine  

Modern MD271P  

Modern MD271PW  

Modern MD271QP  

Modern MD271QPW  

Modern MD271CP  

Modern MD271CPW  

All-in-One PC  

Modern AM241 11M (Core i7, Core i5, Core i3)  

Modern AM241P 11M (Core i7, Core i5, Core i3)  

Modern AM241T 11M (Core i7, Core i5, Core i3)  

Modern AM241TP 11M (Core i7, Core i5, Core i3)  

Modern AM242 11M (Core i7, Core i5, Core i3)  

Modern AM242P 11M (Core i7, Core i5, Core i3)  

Modern AM242TP 11M (Core i7, Core i5, Core i3)  
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Modern AM271 11M (Core i7, Core i5, Core i3)  

Modern AM271P 11M (Core i7, Core i5, Core i3)  

PRO AP241 11M (Core i7, Core i5, Core i3)  

PRO AP241Z 5M (R7 & R5 & R3)  

  

• Etkinliğe katılan bölgeler (32) : Tayvan, Çin, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Olonya, 

Estonya, Latviya, Litvanya, Türkiye, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Sırbistan, 

ABD, Kanada, Hindistan, Malezya, Vietnam, Filipinler, Tayland, Bahreyn, Mısır, Suudi 

Arabistan, Kuveyt, Umman, Katar, BAE, Yemen, İsrail. 

• Bu etkinlik yalnızca son kullanıcılar için geçerlidir. Kurumsal müşteriler katılamaz. MSI, MSI 

iş ortakları, yan şirketleri, üreticiler, distribütörler, toptancılar, perakendeciler, aracılar, internet 

kafeler, MSI çalışanları ve birinci dereceden yakınları bu promosyona katılamazlar.  

• MSI, herhangi bir yasal merciden yönerge almaksızın bu Şart ve Koşullar üzerinde düzenleme 

yapma hakkını saklı tutar.  

• Katılımcıların en az 18 yaşında olmaları gereklidir. Promosyon, kanun ile yasaklanan veya 

kısıtlanan bölgelerde geçerli değildir.  

  

2. Gizlilik Politikası.     Etkinliğe katılma ve ürün kaydı işlemleri sırasında Sizden bilgi talep 

edebiliriz. Bu bilgi Sizin e-posta adresiniz, adınız, ürün seri numarası, talep kodu, satış bilgileri 

veya gönüllü olarak verebileceğiniz diğer bilgileri kapsayabilir. Ek olarak çerez veya web 

sitesine gömülü analitik veriler gibi dolaylı bilgiler de toplayabiliriz. Topladığımız bilgiler; bu 

Etkinliğin yürütülmesini sağlamak, Sizin katılma hakkınızı doğrulamak, gerektiğinde Size 

ulaşmak, ödüllerin Size ulaştırılmasını sağlamak, bizimle olan ilişkiniz devam ettiği sürece 

(örneğin garanti, eDM bilgilendirmeleri gibi hizmetlerimizi kullandığınız sürece) kayıtlı ürün 

verilerinin depolanması, ve sadece kendi içimizde kullanılmak üzere ürün ve hizmetlerimizi daha 

iyi sunabilmek amacıyla pazarlama çalışmaları için kullanılacaktır. Bilgileriniz, i) bu Etkinliği 

sürdürmemiz için gerekli internet servisi ve web sitesi sağlayıcılarımız gibi işlem birimleri veya 

ii) yasaların ihlal edildiği veya bundan şüphelenildiği takdirde yasanın gerektirdiği ve gerekli 

görüldüğü kapsamda rapor etmek veya veya cevap vermek üzere yasal merciler veya polis 

birimleri haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.  

Yaptığımız işin uluslararası olması dolayısıyla, bilgileri MSI Group içinde ve yukarıda açıklandığı 

biçimde, bu Şart ve Koşullarda belirtilen amaçlar doğrultusunda üçüncü kişilere aktarıyoruz. 

Dolayısıyla farklı veri koruma gereksinimleri ve yasaları olan ülkelere de veri transfer edebiliriz 

ve Sizin de şu anda ikamet etmekte olduğunuz ülke de bunlardan biri olabilir.  

Bilgilerinizin nasıl kullanıldığı ve işlendiğine dair daha fazla bilgi 

https://www.msi.com/page/privacy-policy adresinde yer alan MSI Gizlilik Politikası’nda 

https://www.msi.com/page/privacy-policy
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mevcuttur. MSI Gizlilik Politikası, bu Şart ve Koşullar’ın bir parçasıdır ve aynen yürürlükte olmak 

üzere kaynak gösterilerek dahil edilmiştir.  

3. eDM Aboneliği 

MSI ürün haberleri veya hizmet güncellemelerini almak için MSI’ın eDM e-posta listesine 

katılmanız istenebilir. Bu listeye abone olmak istemezseniz lütfen katılım, abonelik veya benzeri 

anlam taşıyan kutucukları işaretlemeyinizx. 

4. Katılımcı Lisansı 

Bu Etkinlik kapsamında Sizin tarafınızdan bize sağlanan her türlü malzeme, fotoğraf, video, 

inceleme, içerik, yorum, geribildirim ve yazılı materyal de dahil olmak, ancak bununla sınırlı 

olmamak üzere (toplu olarak “Mübrez Belgeler”) için MSI ve dünyadaki tüm bağlı ortaklarına 

süresiz, geri dönülemez, telifsiz, tamamı ödenmiş, dünya genelinde, altlisanslanabilir kullanım, 

çoğaltma, kopyalama, dağıtma, türev çalışmalar yaratma, kamuya açık yerlerde gösterme ve icra 

etme ve diğer şekillerde, MSI tarafından belirlenen ve MSI’ın Gizlilik Politikası çerçevesinde her 

türlü yasal ve makul yolla bu Mübrez Belgeleri kullanma ve faydalanma lisansı verdiğinizi kabul, 

beyan ve taahhüt etmektesiniz. 

5. Katılımcı Temsili ve Garantileri.     Katılımcı olarak Siz: 

i) Sağlamış olduğunuz bilgilerin kesin ve doğru olduğunu; 

ii) Bu Etkinlikte yer almaya tam hak, güç, kapasite ve yetkiniz olduğunu, ve bu Şart ve 

Koşullar kapsamında gerekli görülen tatbik edilebilir tüm yasal izin, temsil ve garantileri 

verdiğinizi; 

iii) MSI ve dünyadaki tüm bağlı ortaklarına yukarıda belirtilen tüm yetki, onay, lisans ve 

izinleri verdiğinizi ve sağlamayı sürdüreceğinizi; ve 

iv) Bu Etkinliğe katılırken tüm tatbik edilebilir yasalara uyduğunuzu temsil ve garanti etmiş 

sayılmaktasınız. 

 

6. Katılımcı Teminatı  

İşbu Şart ve Koşullar dahilinde yer alan tüm temsil, garanti ve taahhütlerin Sizin tarafınızdan 

gerçek veya sözde ihlali sonucunda veya dolayısı ile üçüncü kişiler tarafından yapılacak her türlü 

iddia, soruşturma, dava ve diğer hukuksal veya idari eylemlerden kaynaklanan tüm sorumluluk, 

ziyan, hüküm, masraf, harcama ve, makul avukatlık ücretleri dahil, ücretlerden ve diğer her türlü 

sorumluluk yaratacak halden MSI, bağlı kuruluşları, yasal varisleri, iş ortakları, çalışanları, 

yöneticileri ve temsilcilerini muhafaza, tazmin ve ibra ettiğinizi peşinen kabul, beyan ve taahhüt 

etmektesiniz.  

7. Katılımcı Kabul ve Rızası    

Aşağıda belirtilen şartları peşinen anlamış ve rıza göstermiş sayılırsınız: 

1. MSI, Katılımcının Etkinlik gereksinimlerini iyi niyet çerçevesinde karşılamış olup 

olmadığına kati ve nihai olarak karar verme hakkını saklı tutar. 

İşbu anlaşmada yer alan diğer koşullara halel gelmeksizin, ve emsal teşkil edecek biçimde 

a) Etkinliğe katılım veya ürün kayıt işleminin tamamlanmadığı, b) Etkinliğin kaydedilen 
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ürünü kapsamadığı veya bölgesel sınırlamaların olduğu, c) İbraz edilen belgelerin geçersiz, 

tahrif edilmiş veya sahte olduğunun anlaşıldığı, d) Etkinliğe katılım veya tamamlama 

sürecinde otomatik kodlar, programlar veya eklentiler kullanıldığı e) Katılımcının Etkinliğe 

katılım için yasal yeterliliğe sahip olmadığı, veya f) bu Etkinliğe katılım için yasadışı 

eylemlerde bulunulduğu veya bulunmaya teşebbüs edildiğinin saptandığı durumlar gibi 

hallerde MSI önceden haber vermeksizin; 

katılımcıları diskalifiye etme veya ödülü benzer değerde başka emtia ile değiştirme; 

bu koşulların herhangi birini veya birkaçını veya hepsini değiştirme hakkını saklı tutar; 

2. MSI, ödülden veya ödülün kullanımından kaynaklanan hasar, ziyan ve 

memnuniyetsizliklerden kimseye karşı sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Kazananlar 

MSI aleyhinde hak talebinde veya iddiada bulunamaz; 

3. Ödülün kazanana bildirilmesinde veya ulaştırılması sırasında meydana gelebilecek mekanik, 

teknik, elektronik, iletişim, telefon, bilgisayar, donanım, internet, veya yazılım kaynaklı hata, 

kayıp veya kusurlardan kaynaklanan gecikmelerden, hatalardan veya eksikliklerden MSI 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durum karşısında kazanan, ödülden ve ödül ile 

ilgili tüm hak ve tazminatlardan vazgeçtiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 

8. MSI’ın Garantiden Feragati 

MSI ÖDÜLÜ/ÖDÜLLERİ, “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR VE MSI, HİZMETLER’E 

DAİR KESİNLİK, GÜVENİLİRLİK, İHLAL EDİLMEMİŞ VEYA KESİNTİSİZ İŞLEM VEYA 

ERİŞİM DAHİL, FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA 

ZIMNİ TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT ETMEKTEDİR. 

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması 

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE MSI, (SÖZLEŞME, GARANTİ, 

İHMAL, DİĞER HAKSIZ FİİLLER, YASAL GÖREVLERİN İHLALİ VEYA BAŞKA BİR 

SEBEBE DAYANIP DAYANMADIĞINA BAKILMAKSIZIN), SÖZ KONUSU 

ZARARLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI ÖNGÖRÜLMÜŞ OLSA DAHİ, DOLAYLI, 

ÖZEL, CEZAİ, (KAR KAYBI YA DA HİZMET ARACILIĞIYLA TOPLANAN VERİLERİN 

KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) NETİCEDE 

OLUŞAN VEYA ARIZİ ZARARLAR İÇİN SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.  

10. Muhtelif  

Bu Şart ve Koşullar Tayvan yasaları uyarınca hükmedilip yorumlanmaktadır. Etkinlik ve bu Kural 

ve Koşullar ile ilgili veya bu Kural ve Koşullar’ın ihlal, iptal veya geçersizliğinden kaynaklanacak 

anlaşmazlık, çatışma veya taleplerin çözümünde gayrımünhasır hüküm verme yetkisi Taipei, 

Tayvan’da yer alan Bölge Mahkemesine aittir. Bu Koşullar’ın Yetkili mahkeme tarafından bu Şart 

ve Koşulların herhangi bir maddesinin geçersiz veya herhangi bir sebeple hükümsüz olduğu ortaya 

çıkarsa bu şart tasfiye edilecek ve geri kalan diğer şartların tam geçerliliğini ve hükümlülüğünü 

etkilemeyecektir. Bu Şart ve Koşullar dahilinde MSI tarafından yerine getirilmeyen hükümler 

feragat sayılmayacaktır. MSI, makul denetimi dışında kalan durumlardan kaynaklı aksamalardan 

sorumlu tutulamaz. Bu Şart ve Koşullar Sizin tarafınızdan üçüncü taraflara temlik veya devir 

edilemez. Gayrıresmi olarak gerçekleşen herhangi bir temlik veya devir yok ve geçersiz 

sayılacaktır. Bu Şart ve Koşullar, Etkinik dahilinde taraflar arasındaki anlaşmanın bütününü temsil 
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eder, bütün olarak geçerlidir ve kendisinden önceki tüm sözel olan ve olmayan anlaşma, iletişim, 

temsil veya tartışmaların yerine geçer.   

  

□ □ Şart ve Koşulların içeriğini tam olarak anlıyor ve tamemen kabul ediyorum.   

MSI’ın pazarlama amacı ile https://www.msi.com/page/privacy-policy adresinde yer alan MSI 

Gizlilik Politikası koşullarına göre kişisel verilerimi kullanmasına ve işlemesine rıza gösteriyorum.  
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