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სტანდარტული პირობები გამავრცელებლებისთვის 

 

1. პლატფორმაში გაწევრიანება 

1.1. აპლიკაციის ფორმაზე (შემდგომში - აპლიკაციის 

ფორმა) ხელმოწერით, აპლიკაციის ფორმაში 

მითითებული პირი  გამოხატავს ნებას 

გაწევრიანდეს პლატფორმაზე და დამკვეთებს 

ან/და მათ პროდუქტებს გაუწიოს რეკლამირება, 

აპლიკაციის ფორმისა და წინამდებარე 

სტანდარტული პირობების შესაბამისად; 

1.2. აპლიკაციის ფორმით შესაძლოა დადგენილ იქნას 

რეგისტრაციის საკომისიო (შემდგომში - 

რეგისტრაციის საკომისიო). რეგისტრაციის 

საკომისიოს (არსებობის შემთხვევაში) სრულად 

გადახდის შემდგომ, ხელშეკრულების პირობების 

შესაბამისად გამავრცელებელს გაეხსნება წვდომა 

პლატფორმაზე და ინტერფეისზე; 

1.3. კომპანიასა და გამავრცელებელს შორის 

ხელშეკრულება დადებულად ჩაითვლება 

კომპანიის მიერ აპლიკაციის ფორმის ხელმოწერის 

მომენტიდან. აპლიკაციის ფორმა, წინამდებარე 

სტანდარტული პირობები და ნებისმიერი 

დანართი (მათ შორის სამომავლოდ დადებული) 

წარმოადგენს კომპანიასა და გამავრცელებელს 

შორის დადებულ ერთ მთლიან ხელშეკრულებას 

(შემდგომში - ხელშეკრულება). 

1.4. ხელშეკრულების დადებით კომპანია და 

გამავრცელებელი უერთდებიან პლატფორმას 

დამკვეთების ან/და მათი პროდუქტის 

რეკლამირების მიზნებისათვის;  

1.5. იმ შემთხვევაში, თუ გამავრცელებელი 

წარმოადგენს ქვეპლატფორმას, ეს უკანასკნელი 

ვალდებულია კომპანიას წარუდგინოს შესაბამისი 

დამადასტურებელი 

საბუთი/დოკუმენტი/გარიგება, რომლის 

საფუძველზეც სხვადასხვა 

ქვეგამავრცელებელი/რეკლამის გამწევი პირები 

გაერთიანებულნი არიან ქვეპლატფორმაში და 

რომლის საფუძველზეც ეს უკანასკნელი 

უფლებამოსილია იმოქმედოს მასში მონაწილე 

ქვეგამავრცელებლების/რეკლამის გამწევი პირების 

სახელით; 

1.6. აპლიკაციის ფორმით შესაძლოა მხარეები 

შეთანხმდნენ, რომ ხელშეკრულების მოქმედების 

ვადის განმავლობაში ან ხელშეკრულების 

ნებისმიერი მიზეზით შეწყვეტიდან აპლიკაციის 

ფორმაში მითითებული ვადით, გამავრცელებელი 

არ არის უფლებამოსილი ითანამშრომლოს სხვა 

ნებისმიერ პირთან ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ურთიერთობის იდენტური 

ან მსგავსი ურთიერთობის ფარგლებში, მათ შორის 

ითანამშრომლოს კომპანიის ან ჯგუფში შემავალი 

კომპანიის კონკურენტ პირთან (შემდგომში - 

ექსკლუზივი) ნებისმიერი პირის ან/და 

პროდუქტის/სერვისის რეკლამირების მიზნით. 

 

2. ტერმინთა განმარტება 

2.1. ხელშეკრულების მიზნებისათვის, ტერმინებს აქვთ 

შემდეგი მნიშვნელობები: 

2.1.1. ამოქმედების თარიღი - აპლიკაციის ფორმის 

ხელმოწერის თარიღი; 

2.1.2. აპლიკაციის ფორმა - მხარეებს შორის წერილობით 

დადებული სააპლიკაციო ფორმა, რომლის 

მეშვეობითაც გამავრცელებლები გამოხატავენ 

პლატფორმაში მონაწილეობის ნებას; 

2.1.3. ბმული - დამკვეთის ელექტრონულ საშუალებაზე 

გადასამისამართებელი ჰაიპერლინკი; 

2.1.4. ბონუსი - დამკვეთის ან კომპანიის მიერ 

გამავრცელებლისათვის კონკრეტული 

კამპანიის/რეკლამირების ან სხვა მარკეტინგული 

აქტივობის ფარგლებში გადასახდელი თანხა, 

ასეთზე შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში; 

2.1.5. გამავრცელებელი - აპლიკაციის ფორმაში 

მითითებული პირი, რომელიც  გამოხატავს ნებას 

გაწევრიანდეს პლატფორმაზე და დამკვეთებს 

ან/და მათ პროდუქტებს გაუწიოს რეკლამირება 

თავად ან/და ქვეგამავრცელებლების მეშვეობით, 

აპლიკაციის ფორმისა და წინამდებარე 

სტანდარტული პირობების შესაბამისად, მათ 

შორის ქვეპლატფორმა; 

2.1.6. გაყიდვა - თრექინგ პერიოდში ვიზიტორის მიერ, 

შეთანხმებული პროდუქტის შეძენა, რომელიც 

დაფიქსირებულია თრექინგ კოდის მიერ; 

2.1.7. დათვალიერება - გამავრცელებლის მიერ 

დამკვეთის რეკლამის მხოლოდ იმგვარი 

განთავსება/ჩვენება, რომელიც დაფიქსირებულია 

თრექინგ კოდის მიერ; 

2.1.8. დამკვეთი - პირი, რომელიც თანახმაა 

გაწევრიანდეს პლატფორმაზე მისი ან/და მისი 

პროდუქტის რეკლამირების მიზნებისათვის; 

2.1.9. დამკვეთის კამპანია - დამკვეთის მიერ 

პლატფორმაზე განთავსებული მიმდინარე 
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მარკეტინგული კამპანია, რომლის მიზანია 

დამკვეთის ან/და მისი პროდუქტის რეკლამირება, 

ხელშეკრულებისა და კამპანიის პირობების 

შესაბამისად; 

2.1.10. დამკვეთის ელექტრონული საშუალება - 

დამკვეთის ვებ-გვერდი, აპლიკაცია ან სერვისი, 

რომლითაც დამკვეთი სთავაზობს საკუთარ 

პროდუქტს და რომელზეც გამავრცელებელს 

შეუძლია ვიზიტორის გადამისამართება; 

2.1.11. დადასტურებული ლიდი - დამკვეთის მიერ, 

ხელშეკრულების მე-5 მუხლის შესაბამისად, 

დადასტურებული ლიდი; 

2.1.12. დადასტურებული გაყიდვა - დამკვეთის მიერ, 

ხელშეკრულების მე-5 მუხლის შესაბამისად, 

დადასტურებული გაყიდვა; 

2.1.13. დამკვეთის ღია კამპანია - დამკვეთის კამპანია, 

რომელიც განთავსებულია პლატფორმაზე და 

ხელმისაწვდომი და გახსნილია ნებისმიერი 

გამავრცელებლისათვის; 

2.1.14. დამკვეთის შეზღუდული კამპანია - დამკვეთის 

კამპანია, რომელიც განთავსებულია 

პლატფორმაზე და რომელში მონაწილეობისათვის 

მოთხოვნილია დამკვეთის დამატებითი 

თანხმობა/დადასტურება; 

2.1.15. დამკვეთის დახურული კამპანია - დამკვეთის 

კამპანია, რომელიც განთავსებულია 

პლატფორმაზე და რომელიც 

ხელმისაწვდომია/გახსნილია, მხოლოდ 

დამკვეთის მიერ წინასწარ შერჩეული 

გამავრცელებლისათვის; 

2.1.16. ვალიდაციის პერიოდი - დროის მონაკვეთი, 

რომლის განმავლობაშიც დამკვეთი 

უფლებამოსილია დაადასტუროს ან უარყოს 

გაყიდვები და ლიდები; 

2.1.17. ვიზიტორი - ნებისმიერი პირი, რომელიც მიყვება 

ბმულს; 

2.1.18. თრექინგ კოდი - კომპანიის პროგრამული კოდი, 

რომელიც გამოიყენება ქმედების და საიტის 

დატვირთულობის 

ჩასაწერად/საიდენტიფიკაციოდ; 

2.1.19. თრექინგ პერიოდი - დროის მონაკვეთი, რომლის 

განმავლობაშიც ვიზიტორის ქმედება მიეწერება 

გამავრცელებელს და რომლის განმავლობაშიც 

კამპანიის პირობების შესაბამისად გენერირდება 

გამავრცელებლისათვის გადასახდელი საკომისიო; 

2.1.20. ინტელექტუალური საკუთრება - ნებისმიერი 

ნაწარმოები/პროდუქტი, რომელიც წარმოადგენს 

ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი საქმიანობის 

შედეგს, მათ შორის და არა მხოლოდ სასაქონლო 

ნიშანი, საავტორო უფლება, პატენტი, გამოგონება, 

დომენური სახელი, გუდვილი, დიზაინი, 

მონაცემთა ბაზასთან დაკავშირებული უფლებები 

(მათ შორის პლატფორმასთან დაკავშირებული), 

კომპიუტერული პროგრამა, ნოუ ჰაუ, 

კომერციული საიდუმლოება, კონფიდენციალურ 

ინფორმაციასთან დაკავშირებული უფლებები, 

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული 

საავტორო და მომიჯნავე უფლებების ნებისმიერი 

სხვა ობიექტი ან/და ნებისმიერი 

ინტელექტუალური საკუთრება მსოფლიოს 

მასშტაბით, მიუხედავად იმისა 

რეგისტრირებულია თუ არა; 

2.1.21. ინტერფეისი - სერვისის გასაწევად შექმნილი 

ინტრანეტი და პროგრამული პლატფორმა, 

რომლის ოპერირებას ახორციელებს კომპანია 

ან/და ჯგუფში შემავალი კომპანია, მათ შორის 

ნებისმიერი ტექნიკური უზრუნველყოფა, 

რომელიც ხელმისაწვდომია ამგვარი პლატფორმის 

მეშვეობით; 

2.1.22. კამპანიის პირობები - დამკვეთის კამპანიაში 

მონაწილეობისათვის დამკვეთის მიერ 

დადგენილი ნებისმიერი პირობა ან/და მოთხოვნა, 

მათ შორის ინფორმაცია ფასდაკლების ვაუჩერების 

არსებობის თაობაზე; 

2.1.23. კომპანია - შპს „ტრაიქვესტ“ (საიდენტიფიკაციო 

ნომერი: 404604718, საკორესპონდენტო მისამართი: 

საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, 

დანიელ ჭონქაძის ქუჩა, N 10ა, ფართი 36 , ელ. 

ფოსტის მისამართი: office@watts.ge); 

2.1.24. კონფიდენციალური ინფორმაცია - მხარის მიერ 

გამჟღავნებული ან მხარესთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი ინფორმაცია, მათ შორის ინფორმაცია, 

რომელიც წამოიქმნა ხელშეკრულების მოქმედების 

ვადის განმავლობაში, ნებისმიერი ფორმატისა და 

შინაარსის იდეა, მეთოდი, პროცესი, სისტემა, 

საშუალება, კონცეფცია, პრინციპი, მოწყობილობა, 

სერვისი, გეგმა, სტრატეგია, აღმოჩენა, ფაქტი, 

გარემოება ან/და დოკუმენტი, ინფორმაცია მხარის 

საოპერაციო საქმიანობაზე ან/და პროდუქტების 

შესახებ, კომერციული საიდუმლოება, ნოუ ჰაუ, 

ინფორმაცია მხარის ტექნოლოგიების შესახებ (მათ 

შორის საწყისი კოდი (source code)) და ნებისმიერი 

ინფორმაცია, რომელიც კონფიდენციალურად 

ითვლება ან/და ჩაითლება მისი ფართო 

განმარტების შედეგად; 
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2.1.25. ლიდი - ქმედება, რომელიც: ა) საშუალებას აძლევს 

ვიზიტორს გამოხატოს ინტერესი პროდუქტით 

სარგებლობასთან ან/და დამკვეთის ბიზნეს 

საქმიანობასთან დაკავშირებით, მათ შორის 

ნებისმიერი კითხვარის, განაცხადის, სააპლიკაციო 

ფორმის შევსება, ვებ-გვერდზე ანგარიშის შექმნა 

ან/და სხვა მოქმედება, რომელიც თავისი 

შინაარსით არ წარმოადგენს ტრანზაქციას, ქლიქს 

ან/და დათვალიერებას; და ბ) გენერირებულია 

დამკვეთის მიერ თრექინგ პერიოდში; და გ) 

დაფიქსირებულია თრექნიგ კოდის მიერ;   

2.1.26. მმართველობის ცვლილება - იმ ბენეფიციარი 

მესაკუთრის ცვლილება, რომელიც ფლობს 

აქციების/წილის 50 (ორმოცდაათი) %-ზე მეტს, ან 

მენეჯმენტის/გადაწყვეტილების მიღების 

უფლების მქონე პირების უმრავლესობის 

ცვლილება; 

2.1.27. მონაცემთა დაცვის რეგულაცია - მონაცემთა 

დაცვის შესახებ ნებისმიერი შესაბამისი 

რეგულაცია, რომელიც მოქმედებს 

ხელშეკრულების ფარგლებში მონაცემების 

დამუშავებაზე; 

2.1.28. მომსახურება - კომპანიის ან/და ჯგუფში შემავალი 

კომპანიის მიერ, ხელშეკრულების ფარგლებში 

გაწეული მომსახურება; 

2.1.29. მოქმედების ვადა - ხელშეკრულების მოქმედების 

ვადა მისი ამოქმედების თარიღიდან 

ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად 

შეწყვეტამდე ან/და ვადის გასვლამდე; 

2.1.30. მფლობელი - ერთი კონკრეტული უფლებამოსილი 

მომხმარებელი, რომელსაც გააჩნია 

გამავრცელებლის ანგარიშზე წვდომის და 

კონტროლის სრული უფლება და რომელიც 

ნებისმიერ მომენტში სრულად არის 

უფლებამოსილი იმოქმედოს გამავრცელებლის 

სახელით, იკისროს გამავრცელებლის სახელით 

ნებისმიერი ვალდებულება ან/და გამოიყენოს 

გამავრცელებლის ნებისმიერი უფლება; 

2.1.31. გამავრცელებლის ანგარიში - ინტერფეისზე 

გამავრცელებლის შესაბამისი ანგარიში; 

2.1.32. გამავრცელებლის სერვისი - ა) ნებისმიერი 

ინტერაქტიული ტექნოლოგია, რომელიც იძლევა 

ინფორმაციის, იდეის, აზრის, ინტერესის ან სხვა 

ნებისმიერი შეხედულების ელექტრონული 

ფორმით გამოხატვის/გაზიარების ან გაცვლის 

საშუალებას, მათ შორის ვებ-გვერდი, ნებისმიერი 

სოციალური ქსელი, ბლოგი, ფორუმი, 

მულტიმედიაპორტალი (მაგალითად: youtube); ბ) 

ნებისმიერი სხვა საშუალება/ობიექტი 

(მომსახურების თუ სავაჭრო)/მოწყობილობა ან/და 

ნივთი, რომლის მეშვეობითაც გამავრცელებელი 

კამპანიის პირობების შესაბამისად ახორციელებს 

დამკვეთის ან/და პროდუქტის რეკლამირებას. 

2.1.33. კომპანიის ვებ-გვერდი - კომპანიის სარგებლობაში 

არსებული ვებ-გვერდი, რომლის მისამართია 

www.watts.ge; 

2.1.34. პირი - ნებისმიერი ფიზიკური პირი ან 

იურიდიული პირი ან სხვა ორგანიზაციული 

წარმონაქმნი, რომელიც არ წარმოადგენს 

იურიდიულ პირს;  

2.1.35. პლატფორმა - მარკეტინგულ/სარეკლამო 

ურთიერთობებში თანამშრომლობის მიზნით 

შექმნილი პლატფორმა, რომელიც ოპერირებულია 

კომპანიის ან/და ჯგუფში შემავალი კომპანიის 

მიერ; 

2.1.36. პლატფორმის საფასური - კომპანიისთვის 

გადასახდელი საფასური, რომელიც გამოითვლება 

ვადამოსული საკომისიოების და ბონუსების ჯამის 

პროცენტული მაჩვენებლით, რომელიც 

მოცემულია ინტერფეისზე (ინტერფეისით 

შეიძლება განისაზღვროს საფასურის გამოთვლის 

სხვა მეთოდიც); 

2.1.37. პროდუქტი - პროდუქტი, სერვისი ან სხვა მსგავსი, 

რომელიც შეთავაზებულია დამკვეთის მიერ 

დამკვეთის ელექტრონულ საშუალებაზე; 

2.1.38. სარეკლამო სტანდარტები - რეკლამის შესახებ 

ნებისმიერი შესაბამისი კანონმდებლობა, 

რეგულაცია, რეკლამის ფარგლებში 

გამოსაყენებელი მონაცემების შესახებ ნებისმიერი 

შესაბამისი კანონმდებლობა, მათ შორის ბავშვთა 

უფლებების დაცვის მიზნით, საუკეთესო 

პრაქტიკისათვის დაწესებული ნებისმიერი წესები 

და ჩვეულებები, ქცევის წესები და სხვა;  

2.1.39. საკომისიო - გამავრცელებლის მიერ დამკვეთის 

ან/და მისი პროდუქტის რეკლამირებისათვის, 

დამკვეთის კამპანიის შესაბამისად 

გამავრცელებლისათვის გადასახდელი თანხა; 

2.1.40. სამუშაო დღე - ნებისმიერი დღე, გარდა შაბათისა 

და კვირისა ან/და საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი ოფიციალური 

დასვენების დღეებისა; 

2.1.41. სარეკლამო მასალა - ნებისმიერი სავაჭრო ნიშანი, 

სარეკლამო შინაარსის მასალა, სურათი, ტექსტი, 

ვიდეო ან აუდიო მასალა ან სხვა სახის მასალა, 

რომელსაც დამკვეთი ან დამკვეთის სახელით 

http://www.watts.ge/
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მოქმედი მესამე პირი აწვდის კომპანიას, 

გამავრცელებელს ან ქვეგამავრცელებელს; 

2.1.42. სტანდარტული პირობები - კომპანიის ვებ-

გვერდზე განთავსებული წინამდებარე 

სტანდარტული პირობები, მასში პერიოდულად 

შეტანილი ცვლილებებისა და დამატებების 

ჩათვლით; 

2.1.43. უფლებამოსილი მომხმარებელი - პირი, რომელსაც 

გააჩნია გამავრცელებლის ანგარიშის ნახვის ან 

ნახვისა და ოპერირების უფლება გამავრცელებლის 

სახელით და რომელსაც გააჩნია პირადი 

უფლებამოსილი მომხმარებლის ანგარიში, 

ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად; 

2.1.44. უფლებამოსილი მომხმარებლის ანგარიში - 

ინტერფეისზე არსებული ანგარიში, რომელიც 

იძლევა გამავრცელებლის ანგარიშის ნახვის ან 

ნახვისა და ოპერირების საშუალებას 

გამავრცელებლის სახელით, ხელშეკრულების 

პირობების შესაბამისად; 

2.1.45. ფასდაკლების ვაუჩერი - დამკვეთის მიერ 

კონკრეტული გამავრცელებლისათვის შექმნილი 

ერთჯერადი ან მრავალჯერადი გამოყენების 

ვაუჩერ(ებ)ი, რომელიც ვიზიტორს საშუალებას 

აძლევს აღნიშნული ვაუჩერის გამოყენებით 

პროდუქტის შეძენისას ან/და პროდუქტით 

სარგებლობისას, მიიღოს ფასდაკლება, ვაუჩერში 

მითითებული ოდენობით;  

2.1.46. ქვეგამავრცელებელი - ნებისმიერი პირი, რომელიც 

შეთანხმებულია გამავრცელებელთან ან/და 

ქვეპლატფორმასთან დამკვეთის ან/და მისი 

პროდუქტის რეკლამირების თაობაზე; 

2.1.47. ქვეპლატფორმა - სხვადასხვა ქვეგამავრცელებლის 

სარეკლამო პლატფორმის ოპერატორი, რომელიც 

თანამშრომლობს სარეკლამო მიზნებისათვის და 

რომელმაც დადო ხელშეკრულება პლატფორმაზე 

დამკვეთების ან/და მათი პროდუქტების 

რეკლამირების მიზნით, როგორც 

გამავრცელებელმა; 

2.1.48. ქლიქი - ვიზიტორის მიერ გამიზნულად და 

ნებაყოფლობით, მარკეტინგული მიზნებისათვის 

განთავსებულ ბმულზე გადასვლა, რომელიც 

დაფიქსირებულია თრექინგ კოდის მიერ; 

2.1.49. ქმედება -  გაყიდვა, ქლიქი, ლიდი, დათვალიერება 

ან სხვა შემთხვევა/ქმედება, რომელიც შესაბამისი 

დამკვეთის მიერ კამპანიის პირობების შესაბამისად 

ექვემდებარება ანაზღაურებას და რომელთან 

დაკავშირებითაც ხელშეკრულებით დადგენილია 

საკომისიო; 

2.1.50. ქცევის წესები - დამკვეთის ან/და მისი პროდუქტის 

რეკლამირების, პლატფორმით/ინტერფეისით 

სარგებლობის და ხელშეკრულების ფარგლებში 

გამავრცელებლებისათვის კომპანიის მიერ 

დადგენილი ქცევის წესები/სტანდარტები (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში), რომელიც 

განთავსებულია ან სამომავლოდ განთავსებულ 

იქნება კომპანიის ვებ-გვერდზე, მასში 

პერიოდულად შეტანილი ცვლილებებისა და 

დამატებების ჩათვლით; 

2.1.51. შეჩერება - კომპანიის ან/და ჯგუფში შემავალი 

კომპანიის მიერ გამავრცელებლისათვის სერვისის 

გაწევის დროებითი შეჩერება, მათ შორის: ა) 

ინტერფეისზე გამავრცელებლის წვდომის 

შეზღუდვა; ბ) გამავრცელებლისათვის 

გადასახდელი თანხის უკან გამოთხოვა; გ) 

ქმედებების თრექინგის შეწყვეტა; დ) სარეკლამო 

მასალის გამავრცელებლის სერვისიდან 

აღება/წაშლა და სხვა ნებისმიერი ქმედება, 

რომელიც შინაარსობრივად მოიაზრებს შეჩერებას; 

2.1.52. ჯგუფში შემავალი კომპანია - რომელიმე მხარის ან 

მისი ჰოლდინგური კომპანიის ნებისმიერი 

ჰოლდინგური კომპანია ან შვილობილი კომპანია. 

კომპანია არის ჰოლდინგური კომპანიის 

შვილობილი კომპანია, თუკი აღნიშნული 

ჰოლდინგური კომპანია ფლობს 

ხმების/აქციების/წილის უმრავლესობას, ან აქვს 

ძალაუფლება დანიშნოს ან შეცვალოს 

დირექტორთა საბჭოს უმრავლესობა ან 

აკონტროლებს მას; 

2.1.53. გაყიდვის საკომისიო - თითო დადასტურებული 

გაყიდვისათვის დადენილი საკომისიო; 

2.1.54. ქლიქის საკომისიო- თითო ვალიდური 

ქლიქისათვის დადგენილი საკომისიო; 

2.1.55. ლიდის საკომისიო- თითო დადასტურებული 

ლიდისათვის დადგენილი საკომისიო; 

2.1.56. დათვალიერების საკომისიო– 1000 (ერთი ათასი) 

დათვალიერებისათვის დადგენილი საკომისიო; 

2.2. აპლიკაციის ფორმაში აღნიშნულ ნებისმიერ 

ტერმინს აქვს იგივე მნიშვნელობა რაც 

წინამდებარე სტანდარტულ პირობებში. 

 

3. სერვისის გაწევა და ინტერფეისით სარგებლობა 

3.1. გამავრცელებლის მიერ ხელშეკრულების 

პირობების შესრულების პირობით, კომპანია 

გამავრცელებელს: 

3.1.1. გაუწევს სერვისს; და 

3.1.2. მისცემს ინტერფეისზე წვდომას. 
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3.2. კომპანია უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს, 

საკუთარი შეხედულებისამებრ შეცვალოს 

ინტერფეისი, სრულად ან ნაწილობრივ; 

3.3. ამოქმედების თარიღში გამავრცელებელი 

ვალდებულია: 

3.3.1. დაარეგისტრიროს გამავრცელებლის ანგარიში; და 

3.3.2. დაასახელოს უფლებამოსილი მომხმარებელი, 

როგორც გამავრცელებლის ანგარიშის მფლობელი. 

3.4. თითოეულ გამავრცელებლის ანგარიშს ნებისმიერ 

მომენტში სავალდებულოდ უნდა ყავდეს 

მფლობელი, ამასთან მფლობელი შესაძლოა იყოს 

მხოლოდ ერთი მომხმარებელი. გამავრცელებლის 

ანგარიშს შესაძლოა ყავდეს ერთზე მეტი 

უფლებამოსილი მომხმარებელი; 

3.5. მფლობელი უფლებამოსილია ინტერფეისის 

მეშვეობით, ნებისმიერ დროს მიმართოს კომპანიას 

სხვა ნებისმიერი უფლებამოსილი 

მომხმარებლისათვის  მფლობელის სტატუსის 

გადაცემის თაობაზე; 

3.6. ინტერფეისის შესაძლებლობების ფარგლებში და 

კომპანიისათვის, ინტერფეისის მეშვეობით 

შესაბამისი მიმართვით/დავალების მიცემით: 

3.6.1. მფლობელი უფლებამოსილია მიანიჭოს 

უფლებამოსილ მომხმარებელს  გამავრცელებლის 

ანგარიშის ნახვის ან ნახვის და გამავრცელებლის 

სახელით ოპერირების უფლება;  

3.6.2. უფლებამოსილი მომხმარებელი  უფლებამოსილია, 

გამავრცელებლის სახელით, მიანიჭოს სხვა 

უფლებამოსილ მომხმარებელს გამავრცელებლის 

ანგარიშის ნახვის ან ნახვის და ოპერირების 

უფლება, იმ პირობით, რომ არც ერთი 

უფლებამოსილი მომხმარებელი არ არის 

უფლებამოსილი სხვა პირს მიანიჭოს იმაზე მეტი 

უფლება, ვიდრე თავად მას აქვს მინიჭებული.  

3.6.3. მფლობელი უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს, 

საკუთარი შეხედულებისამებრ, გამოითხოვოს 

ნებისმიერი უფლებამოსილი პირისათვის 

მინიჭებული გამავრცელებლის ანგარიშის ნახვის 

ან ნახვის და ოპერირების უფლება. 

3.7. გამავრცელებელი ადასტურებს, რომ: 

3.7.1. მფლობელი არის და სამომავლოდ იქნება 

უფლებამოსილი იმოქმედოს გამავრცელებლის 

სახელით და მფლობელის ნებისმიერი ქმედება 

მბოჭავია გამავრცელებლისათვის; 

3.7.2. ნებისმიერ უფლებამოსილ მომხმარებელს 

ინტერფეისის მეშვეობით ენიჭება 

გამავრცელებლის ანგარიშის ნახვის ან ნახვისა და 

ოპერირების უფლება. გამავრცელებელი 

ვალდებულია, აპლიკაციაში მითითებული 

ელექტრონული ფოსტის ან მხარეთა შორის 

დამატებით შეთანხმებული სხვა ნებისმიერი 

საკომუნიკაციო საშუალებით,  საჭიროებისამებრ 

მიაწოდოს კომპანიას განახლებული უფლებების 

თაობაზე ინფორმაცია. 

3.7.3. საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში, 

უზრუნველყოს, რომ მფლობელმა და 

უფლებამოსილმა მომხმარებელმა: 

3.7.3.1. ინტერფეისზე შესვლა მოახდინონ მხოლოდ 

საკუთარი უფლებამოსილი მომხმარებლის 

ანგარიშის მეშვეობით; და 

3.7.3.2. დაიცვან პაროლების კონფიდენციალურობა. 

3.8. გამავრცელებელი ვალდებულია: 

3.8.1. უზრუნველყოს ბმულების გამართული მუშაობა 

და ფუნქციონირება; 

3.8.2. მიაწოდოს დამკვეთსა და კომპანიას სრული 

ინფორმაცია ან/და ინსტრუქცია, მათ შორის 

სარეკლამო მასალასთან დაკავშირებით, რომელიც 

შესაძლოა აუცილებელი ან/და საჭირო იყოს 

დამკვეთის ან/და მისი პროდუქტს 

რეკლამირებისათვის, ხელშეკრულებისა და 

კამპანიის პირობების შესაბამისად; 

3.8.3. მისცეს დამკვეთს წვდომა ნებისმიერ 

ინფორმაციაზე, რომელსაც დამკვეთი მოითხოვს 

დამკვეთის კამპანიის ოპერირებისათვის; და 

3.8.4. სრულად აგოს პასუხი ქვეგამავრცელებლების 

მოქმედებაზე ან/და უმოქმედობაზე. 

3.9. გამავრცელებელი თავად არის პასუხისმგებელი 

უფლებამოსილი მომხმარებლის ანგარიშის 

ფარგლებში განხორციელებულ ნებისმიერ 

ქმედებაზე ან/და უფლებამოსილი მომხმარებლის 

ნებისმიერ მოქმედებასა თუ უმოქმედობაზე; 

3.10. იმ შემთხვევაში, თუ გამავრცელებელს გააჩნია 

ეჭვი, რომ მესამე პირმა მოიპოვა 

არაუფლებამოსილი წვდომა წვდომის 

მონაცემებზე, გამავრცელებელი ვალდებულია 

დაუყოვნებლივ შეატყობინოს აღნიშნულის 

შესახებ კომპანიას შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე 

office@watts.ge ან ნებისმიერ სხვა ელექტრონულ 

ფოსტაზე, რომელსაც პერიოდულად 

შეატყობინებს კომპანია გამავრცელებელს; 

3.11. კომპანია უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს, 

საკუთარი შეხედულებისამებრ ან 

გამავრცელებლის მოთხოვნისამებრ, შეაჩეროს 

ან/და გააუქმოს უფლებამოსილი მომხმარებლის 

ანგარიში; 
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3.12. ხელშეკრულების ფარგლებში კომპანია ან 

ნებისმიერი ჯგუფში შემავალი კომპანია კომპანიის 

სახელით, უფლებამოსილია: 

3.12.1. გაწიოს სერვისი ან/და უზრუნველყოს 

ინტერფეისით (მათ შორის მიანიჭოს ლიცენზიები 

ან ქველიცენზიები ხელშეკრულების პირობების 

შესაბამისად); 

3.12.2. მიიღოს ნებისმიერი სარგებელი ან გამოიყენოს 

ნებისმიერი უფლება; 

3.12.3. შეასრულოს კომპანიის ნებისმიერი 

ვალდებულება. 

 

4. მარკეტინგი 

4.1. დამკვეთის კამპანიაში გამავრცელებლის ჩართვის 

პროცედურა: 

4.1.1. დამკვეთის ღია კამპანიაში გამავრცელებელი 

უფლებამოსილია ჩაერთოს დამკვეთის ან/და 

პროდუქტის რეკლამირების მიზნით, დამკვეთის 

ყოველგვარი დამატებითი დადასტურების გარეშე 

და განახორციელოს დამკვეთის ან/და პროდუქტის 

რეკლამირება კამპანიის პირობების შესაბამისად.  

4.1.2. დამკვეთის შეზღუდულ კამპანიაში ჩართვის 

თაობაზე  გამავრცელებელი პლატფორმის 

მეშვეობით მიმართავს შესაბამის დამკვეთს 

მონაწილეობის თაობაზე, ხოლო დამკვეთი 

დაადასტურებს ან უარყოფს შესაბამის მიმართვას, 

საკუთარი შეხედულებისამებრ, ყოველგვარი 

შესაბამისი დასაბუთების გარეშე. ამასთან, 

დამკვეთის შეზღუდული კამპანიის ფარგლებში 

გამავრცელებელი უფლებამოსილია 

განახორციელოს დამკვეთის ან/და მისი 

პროდუქტის რეკლამირება, მხოლოდ დამკვეთის 

მიერ დადასტურების შემდეგ. 

4.1.3. დამკვეთის დახურულ კამპანიაში დამკვეთის მიერ 

შერჩეული გამავრცელებელი ერთვება 

ავტომატურად, დამკვეთის ყოველგვარი შემდგომი 

დადასტურების გარეშე და უფლებამოსილია 

განახორციელოს დამკვეთის ან/და პროდუქტის 

რეკლამირება კამპანიის პირობების შესაბამისად. 

4.2.  

4.3. გამავრცელებელი უფლებამოსილია დამკვეთის 

კამპანიაში მონაწილეობის მიზნით პლატფორმაზე 

მოიწვიოს სხვადასხვა ქვეგამავრცელებლები, რა 

შემთხვევაშიც: 

4.3.1. გამავრცელებელი ვალდებულია უზრუნველყოს 

ქვეგამავრცელებლის მიერ წინამდებარე 

ხელშეკრულების პირობებისა და კამპანიის 

პირობების სრულად და ჯეროვნად შესრულება. 

4.3.2. დამკვეთისა და კომპანიის წინაშე 

გამავრცელებელია სრულად პასუხისმგებელი 

ქვეგამავრცელებელის ქმედებაზე, მათ შორის მისი 

ქმედების ან/და უმოქმედობის შედეგად 

ნებისმიერი პირისათვის (მათ შორის 

კომპანიისათვის ან/და დამკვეთისათვის) 

მიყენებულ ნებისიერ ზიანზე (ზარალზე) ან/და 

ხარჯზე. 

4.3.3. გამავრცელებელმა შესაძლოა თითოეული 

ქვეგამავრცელებლის მიერ გაწეული 

რეკლამისათვის მიიღოს დამატებითი საკომისიო. 

საკომისიოს დარიცხვის წესი და პირობები და 

ოდენობა განისაზღვრება კამპანიის პირობებით.  

4.4. დამკვეთი უფლებამოსილია განსაზღვროს 

კამპანიის პირობები საკუთარი 

შეხედულებისამებრ, რომლებიც ძალაში შედის 

გამავრცელებლისათვის შეტყობინების 

მომენტიდან, მათ შორის ინტერფეისზე 

გამოქვეყნების გზით. დამკვეთი უფლებამოსილია 

შეცვალოს კამპანიის პირობები საკუთარი 

შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს. 

გამავრცელებელი თავადაა პასუხისმგებელი 

კამპანიის პირობებში განხორციელებული 

ცვლილებების გაცნობის თაობაზე. 

4.5. ხელშეკრულებისა და კამპანიის 

პირობებისგამავრცელებლის მიერ სრულად და 

ჯეროვნად შესრულების პირობით და 

წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების 

გათვალისწინებით, კომპანია ინტერფეისის 

მეშვეობით გადასცემს გამავრცელებელს 

სარეკლამო მასალას; 

4.6. კომპანია არ არის ვალდებული გადახედოს 

სარეკლამო მასალას ან/და შეამოწმოს მათი 

კანონმდებლობასთან (მათ შორის სარეკლამო 

სტანდარტებთან) შესაბამისობა ან გამართულობა. 

გამავრცელებელი უფლებამოსილია გამოიყენოს 

სარეკლამო მასალა მხოლოდ ხელშეკრულებისა და 

კამპანიის პირობების შესაბამისად; 

4.7. კომპანია უფლებამოსილია გააუქმოს ნებისმიერი 

ბმული საკუთარი შეხედულებისამებრ ან/და 

დამკვეთის მოთხოვნისამებრ, ყოველგვარი 

დასაბუთების გარეშე; 

4.8. გამავრცელებელი ვალდებულია წაშალოს 

ნებისმიერი სარეკლამო მასალა ან/და ბმული ან/და 

შეწყვიტოს სარეკლამო მასალის გავრცელება 

დაუყოვნებლივ დამკვეთის ან/და კომპანიის 

მოთხოვნისთანავე. ამასთან, 

გამავრცელებლისათვის ცნობილია, რომ 
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სარეკლამო მასალის ან/და ბმულის წაშლის ან/და 

გავრცელებლის შეწყვეტის მოთხოვნის 

მომენტიდან საკომისიო ან/და ბონუსი (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) არ ექვემდებარება 

გადახდას. 

4.9. კომპანია საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში, 

მაქსიმალურად ეცდება (თუმცა გარანტიას არ 

იძლევა და შესაბამისად არ შეიძლება დაეკისროს 

რაიმე პასუხისმგებლობა), რომ დამკვეთმა 

შეასრულოს დამკვეთის ან/და პროდუქტის 

რეკლამირების გამავრცელებლის მიერ 

დასახელებული ნებისმიერი პირობა ან მოთხოვნა; 

4.10. გამავრცელებელი აცხადებს და ადასტურებს, რომ 

მისთვის ცნობილია, რომ ანაზღაურებას არ 

ექვემდებარება: 

4.10.1. სარეკლამო მასალის განთავსების ან/და 

წაშლის/გავრცელების შეწყვეტის შედეგად 

წარმოშობილი ნებისმიერი ხარჯი ან/და ზიანი 

(ზარალი) (მათ შორის არაპირდაპირი 

ზიანი/ზარალი ან/და ხარჯი); 

4.10.2. დამკვეთის კამპანიის შეწყვეტის შედეგად 

წარმოშობილი ნებისმიერი ხარჯი ან/და ზიანი 

(ზარალი) (მათ შორის არაპირდაპირი 

ზიანი/ზარალი ან/და ხარჯი); 

4.10.3. დამკვეთის კამპანიაში მონაწილეობის პროცესში, 

დამკვეთის ან/და მისი პროდუქტის ნებისმიერი 

ფორმით და საშუალებით რეკლამირებისას, 

გამავრცელებლის მიერ გაწეული ხარჯები ან/და 

ზიანი (ზარალი) (მათ შორის არაპირდაპირი 

ზიანი/ზარალი ან/და ხარჯი).  

 

5. თრექინგი და ვალიდაცია 

5.1. თრექინგ კოდი და კამპანიის პირობები 

განკუთვნილია მხოლოდ ქმედებისა და 

საკომისიოს დადგენისა და თრექინგის 

მიზნებისათვის. მხარეები თანხმდებიან, რომ 

ხელშეკრულების ფარგლებში ქმედების ან 

საკომისიოს დადგენის რაიმე სხვა საშუალება არ 

იქნება გამოყენებული, მიუხედავად 

გამავრცელებელსა და დამკვეთს შორის სხვაგვარი 

შეთანხმებისა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

5.2. გაყიდვები, ქლიქები და ლიდები მიეწერება 

გამავრცელებელს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

როდესაც: 

5.2.1. თრექინგ კოდი დაადგენს, რომ შესაბამისი 

ქმედების განხორციელებამდე, გამავრცელებელი 

იყო პასუხისმგებელი დამკვეთის ელექტრონულ 

საშუალებაზე ვიზიტორის გადამისამართებაზე, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მხარეები 

სხვაგვარად შეთანხმდებიან, ან სხვაგვარადაა 

მითითებული დამკვეთის შესაბამის კამპანიის 

პირობებში და ყველა შემთხვევაში შეთანხმებული 

„ქუქი იერარქიის“ ან „საკომისიოს იერარქიის“ 

გათვალისწინებით/პირობით; ან/და 

5.2.2. ქმედება განხორციელდა შესაბამისი 

გამავრცელებლისათვის შექმნილი ფასდაკლების 

ვაუჩერის გამოყენებით, მიუხედავად იმისა 

დადგენილია თუ არა აღნიშნული ქმედება 

თრექინგ კოდის მიერ. ამასთან, ყოველგვარი ეჭვის 

გამორიცხვის მიზნით, გავარცელებელი არ არის 

უფლებამოსილი პირადი მიზნებისათვის 

გამოიყენოს ფასდაკლების ვაუჩერი და 

გამავრცელებლის ან მისი სახელით ნებისმიერი 

პირის მიერ ქმედების ფასდაკლების ვაუჩერით 

განხორციელების შემთხვევაში, გამავრცელებელს 

არ დაერიცხება შესაბამისი ქმედებისათვის 

გათვალისწინებული/დადგენილი საკომისიო.  

5.3. დამკვეთი უფლებამოსილია დაადასტუროს ან 

უარყოს გაყიდვები, ქლიქები და ლიდები 

საკუთარი შეხედულებისამებრ, შესაბამისი 

კამპანიის პირობების შესაბამისად. 

 

6. ქმედებები, საკომისიოები და ბონუსები  

6.1. ნებისმიერი საკომისიოს ოდენობა განისაზღვრება 

დამკვეთის მიერ, დამკვეთის კამპანიის 

ინტერფეისზე განთავსებისას. თითოეულ 

დადასტურებულ გაყიდვასთან დაკავშირებით 

გაყიდვის საკომისიოს (CPA) დადგენა მოხდება 

ქვემოთ მითითებული რომელიმე წესის 

შესაბამისად: 

6.1.1. დადასტურებული გაყიდვის შედეგად 

რეალიზებული პროდუქტის შეძენის 

ღირებულების პროცენტული მაჩვენებელი, 

რომელიც დადგენილია ინტერფეისით; ან 

6.1.2. ფიქსირებული ოდენობა, რომელიც 

განისაზღვრება ინტერფეისით, მიუხედავად 

დადასტურებული გაყიდვის შედეგად 

რეალიზებული პროდუქტის შეძენის 

ღირებულებისა. 

6.2. დამკვეთი უფლებამოსილია შეცვალოს 

საკომისიოს ოდენობა გამავრცელებლისათვის 

შეტყობინების გაგზავნის გზით. კომპანია 

საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში, 

მაქსიმალურად ეცდება (თუმცა გარანტიას არ 

იძლევა და არ შეიძლება დაეკისროს რაიმე 

პასუხისმგებლობა), რომ დამკვეთის მიერ 
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საკომისიოს შემცირების შემთხვევაში, შემცირება 

ძალაში შევიდეს გამავრცელებლისათვის 

შეტყობინებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის 

ვადაში; 

6.3. ბონუსი შესაძლოა შეთანხმდეს დამკვეთსა და 

გამავრცელებელს შორის მათი შეხედულებისამებრ 

ან ბონუსის გადახდის თაობაზე გადაწყვეტილება 

შესაძლოა საკუთარი შეხედულებისამებრ მიიღოს 

კომპანიამ, და მისი დარიცხვა უნდა მოხდეს 

მხოლოდ ინტერფეისის მეშვეობით; 

6.4. საკომისიო და ბონუსი ვადამოსულია, მხოლოდ: 

6.4.1. ვალიდაციის პერიოდის გასვლის შემდგომ; 

6.4.2. დამკვეთის მიერ შესაბამისი საკომისიოს ან/და 

ბონუსის გადახდის თაობაზე წარდგენილი 

ინვოისის დადასტურების ან 

დადასტურებისათვის დადგენილი ვადის 

უშედეგოდ გასვლის შემთხვევაში. ყოველგვარი 

ეჭვის გამორიცხვის მიზნით, საკომისიოს ან/და 

ბონუსის გადახდის თაობაზე წარდგენილი 

ინვოისის დამკვეთის მიერ უარყოფის შემთხვევაში 

(რასთან დაკავშირებითაც დამკვეთი წარმოადგენს 

შესაბამის დასაბუთებას) საკომისიო ან/და ბონუსი 

არ ექვემდებარება გადახდას; 

6.4.3. კომპანიის მიერ შესაბამისი ქმედებისათვის 

დამკვეთისაგან შესაბამისი გადახდის მიღებისას; 

და 

6.4.4. იმ ქმედებებთან მიმართებით, რომელიც 

განხორციელებულ იქნა ხელშეკრულებისა და 

კამპანიის პირობების შესაბამისად. 

6.5. იმ შემთხვევაში, თუ ბონუსი დადგენილია 

კომპანიის მიერ, ბონუსის გადახდის პირობები 

განისაზღვრება ერთპიროვნულად კომპანიის მიერ 

და დგინდება ინტერფეისის მეშვეობით. 

6.6. კომპანიის ნებისმიერი უფლების გამორიცხვის 

გარეშე, თუ კომპანია მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი 

საკომისიოს გადახდა ან დათვლა განხორციელდა 

ხელშეკრულების დარღვევით, კომპანია 

უფლებამოსილია ჩამოჭრას ან გაქვითოს ამგვარი 

საკომისიოს ოდენობა გამავრცელებლისათვის 

სამომავლოდ გადასახდელი თანხებიდან ან/და 

გამავრცელებლის ანგარიშზე დრო და დრო 

განთავსებული თანხებიდან (გამავრცელებელსა და 

კომპანიას შორის დადებული წინამდებარე 

ხელშეკრულების ან სხვა ნებისმიერი გარიგების 

საფუძველზე). ამგვარი ჩამოჭრა ან/და გაქვითვა 

ითვლება ხელშეკრულების დარღვევით 

გადახდილი საკომისიოს შედეგად კომპანიისათვის 

მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წინასწარ 

დადგენილ, გონივრულ ოდენობად/საშუალებად 

და გამავრცელებელი ადასტურებს, რომ 

აღნიშნულის თაობაზე არ ექნება რაიმე სახის 

პრეტენზია ან/და მოთხოვნა. 

 

7. ინვოისის წარდგენა და გადახდები 

7.1. კომპანია გამავრცელებელს გადაუხდის: 

7.1.1. საკომისიოს თითოეული დადასტურებული 

გაყიდვის, დადასტურებული ლიდის, ქლიქის ან 

1000 დათვალიერებისთვის; და 

7.1.2. შეთანხმებულ ბონუსებს (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში). 

7.2. საკომისიოსა და ბონუსის გადახდა შესაძლოა 

დამოკიდებულ იქნას კამპანიის პირობებზე; 

7.3. გამავრცელებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ 

შეატყობინოს კომპანიას, თუ გამავრცელებელი 

ნებისმიერ პირს ნებისმიერი ფორმით გადასცემს 

მის ძირითადი საქმიანობას/ბიზნეს ან/და 

აქტივებს, სრულად ან ნაწილობრივ; 

7.3.1. გამავრცელებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ  

აპლიკაციაში მითითებული ელექტორნული 

ფოსტის მეშვეობით ან მხარეთა შორის დამატებით 

შეთანხმებული ნებისმიერი საკომუნიკაციო 

საშუალებით მიაწოდოს კომპანიას ინფორმაცია, 

თუ: 

7.3.1.1. ის დარეგისტრირდება დღგ-ს გადამხდელად ან  

გაუუქმდება დღგ-ს გადამხდელის სტატუსი; ან 

7.3.1.2. შეეცვლება საიდენტიფიკაციო ნომერი, 

ნებისმიერი მიზეზით. 

7.4. ინვოისის ფარგლებში საკომისიოს ან/და ბონუსის 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გადახდა 

მოხდება იმ პირობით, რომ: 

7.4.1. კომპანიის მიერ დრო და დრო დადგენილი 

ნებისმიერი მინიმალური გადასახადი (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) დაკმაყოფილებულია; 

7.4.2. გამავრცელებელს ინტერფეისზე სრულყოფილად 

აქვს მითითებული საბანკო რეკვიზიტები; 

7.4.3. წარმოდგენილია, კომპანიის მიერ გონივრულობის 

ფარგლებში მოთხოვნილი ნებისმიერი 

ინფორმაცია, გამავრცელებლის რეზიდენტობის ან 

ადგილსამყოფელის თაობაზე;  

7.5. ხელშეკრულების ფარგლებში ნებისმიერი გადახდა 

მოხდება შემდეგი წესით: 

7.5.1. გადახდას ექვემდებარება მხოლოდ ის თანხა, 

რომელიც აღემატება 100 (ასი) ლარს. ყოველგვარი 

ეჭვის გამორიცხვის მიზნით, იმ შემთხვევაში, თუ 

შესაბამისი თვის განმავლობაში 

გამავრცელებლისათვის გადასახდელი თანხა 
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ნაკლებია 100 (ასი) ლარზე, აღნიშნული თანხა 

დაგროვდება და მათი გადახდა მოხდება, 

მხოლოდ მას შემდეგ რაც გადააჭარბებს 100 (ასი) 

ლარს;  

7.5.2. სტანდარტული პირობების 7.5.1. პუნქტის 

გათვალისწინებით, ყოველი თვის განმავლობაში 

გამავრცელებლის მიერ გამომუშავებული 

საკომისიოს ან/და ბონუსის (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) გადახდა მოხდება მომდევნო თვის 

ბოლო სამუშაო დღემდე; 

7.5.3. გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, 

გამავრცელებლის მიერ ინტერფეისზე მითითებულ 

საბანკო რეკვიზიტებზე თანხის ჩარიცხვის გზით. 

კომპანია არ არის ვალდებული გადაამოწმოს 

გამავრცელებლის მიერ წარმოდგენილი საბანკო 

რეკვიზიტების სისწორე. გამავრცელებლისათვის 

ცნობილია, რომ საბანკო რეკვიზიტების 

განახლების თაობაზე ინფორმაციის ასახვას 

შესაძლოა დასჭირდეს 2 (ორი) სამუშაო დღე. 

7.6. ხელშეკრულების ფარგლებში ნებისმიერი 

გადასახდელი, მათ შორის საკომისიო ან/და 

ბონუსი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მოიცავს 

კანონმდებლობით დადგენილ ნებისმიერ 

გადასახადსა და გადასახდელს (მათ შორის 

საპენსიო შენატანს), გარდა დამატებითი 

ღირებულების გადასახადისა. მხარეები 

თანხმდებიან, რომ ითანამშრომლებენ შესაბამისი 

გადასახადისა და გადასახდელის შემცირების 

თაობაზე და საჭიროების შემთხვევაში 

წარუდგენენ ყველა საჭირო დოკუმენტს, რომელიც 

აუცილებელია შესაბამისი გადასახადისა და 

გადასახდელის შემცირების, გაუქმების ან/და უკან 

დაბრუნებისათვის; 

7.7. ნებისმიერი თანხა გადახდილ უნდა იქნას იმავე 

ვალუტაში, რა ვალუტაშიც არის გადახდილი 

შესაბამისი საკომისიო ან/და ბონუსი (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) დამკვეთის მიერ. 

ამასთან, იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს 

კანონმდებლობით აკრძალულია შესაბამისი 

საკომისიოს ან/და ბონუსის (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) უცხოურ ვალუტაში გადახდა, 

გადახდა უნდა მოხდეს საქართველოს ეროვნულ 

ვალუტაში. ვალუტებს შორის კურსთა შორის 

სხვაობის რისკი სრულად გადადის 

გამავრცელებელზე; 

7.8. გამავრცელებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ 

დააბრუნოს მისთვის არასწორად ან/და 

წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსაბამოდ 

გადახდილი ნებისმიერი თანხა. აღნიშნული 

ვალდებულების შესრულების 

უზრუნველსაყოფად, კომპანია უფლებამოსილია 

ჩამოჭრას ან გაქვითოს ამგვარი საკომისიოს 

ოდენობა გამავრცელებლისათვის სამომავლოდ 

გადასახდელი თანხებიდან ან/და 

გამავრცელებლის ანგარიშზე დრო და დრო 

განთავსებული თანხებიდან (გამავრცელებელსა და 

კომპანიას შორის დადებული წინამდებარე 

ხელშეკრულების ან სხვა ნებისმიერი გარიგების 

საფუძველზე);  

7.9. კომპანია უფლებამოსილია გააუქმოს 

პლატფორმაზე რეგისტრირებული, 

გამავრცელებლის არააქტიური ანგარიშები. თუკი, 

გამავრცელებლის არააქტიურ ანგარიშზე არსებობს 

დადებითი ნაშთი, აღნიშნული თანხა გადახდილ 

იქნება გამავრცელებლისათვის. არააქტიურად 

ითვლება ნებისმიერი ანგარიში, რომელზეც არ 

მომხდარა შესვლა და არ განხორციელებულა 

რაიმე ქმედება (მათ შორის არ განხორციელებულა 

რეკლამირება) 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში. 

 

8. გამავრცელებლის ურთიერთობა დამკვეთთან 

8.1. გამავრცელებლის მონაწილეობა პლატფორმაზე  არ 

გულისხმობს, რომ გამავრცელებელსა და დამკვეთს 

შორის დადებულია ან/და იდება რაიმე სახის 

გარიგება; 

8.2. წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის 

განმავლობაში გამავრცელებელი იღებს 

ვალდებულებას, რომ პირდაპირ ან არაპირდაპირ, 

არ დადებს ან/და არ ეცდება, რომ დადოს რაიმე 

სახის გარიგება (ზეპირად თუ წერილობით), მათ 

შორის სარეკლამო/მარკეტინგული მომსახურების 

გაწევასთან დაკავშირებით, დამკვეთთან კომპანიის 

წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე; 

8.3. გამავრცელებლის მიერ მუხლის 8.2. პუნქტის 

დარღვევის შემთხვევაში, კომპანია 

უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ, 

შეუზღუდოს გამავრცელებელს წვდომა 

გამავრცელებლის ანგარიშზე ან/და დაბლოკოს 

გამავრცელებელი, მათ შორის დამკვეთის 

კამპანიაში მონაწილეობის პროცესში და 

მოსთხოვოს გამავრცელებელს სარეკლამო მასალის 

აღება/წაშლა ან/და გავრცელების შეწყვეტა. 

ამასთან, იმ შემთხვევაში, თუ გამავრცელებლის 

ანგარიშზე ამ მომენტისათვის იარსებებს 

დადებითი ნაშთი ან/და გამავრცელებლისათვის 

გადასახდელი საკომისიო ან/და ბონუსი (ასეთის 
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არსებობის შემთხვევაში) იქნება ვადამოსული 

ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, 

კომპანია არ გადაუხდის აღნიშნულ დადებით 

ნაშთს ან/და საკომისიოს ან/და ბონუსს (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში), რაც ჩაითვლება 

გამავრცელებლის მიერ წინამდებარე მუხლის 8.2. 

პუნქტის დარღვევისათვის კომპანიისათვის 

გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანგარიშში. 

 

9. გარანტიები და პასუხისმგებლობა 

9.1. თითოეული მხარე აცხადებს და ადასტურებს, 

რომ: 

9.1.1. ხელშეკრულების დადების დროისათვის 

არის/იქნება ქმედუნარიანი (მათ შორის, 

ფიზიკური პირის შემთხვევაში, არის 

სრულწლოვანი); 

9.1.2. ხელშეკრულების დადებისა და შესრულებისათვის 

საჭირო უფლებამოსილების მიზნით მის მიერ 

მოპოვებულია ყველა აუცილებელი თანხმობა, 

ნებართვა თუ მინდობილობა;  

9.1.3. მომავალში ნებისმიერი დანართის დადებისა და 

შესრულებისათვის საჭირო უფლებამოსილების 

მიზნით მის მიერ მოპოვებული იქნება ყველა 

აუცილებელი თანხმობა, ნებართვა თუ 

მინდობილობა; 

9.1.4. ხელშეკრულების ფარგლებში ნებისმიერ 

ვალდებულებას შეასრულებს შესაბამისი 

კანონმდებლობის დაცვით, გულისხმიერებისა და 

გონივრულობის დაცვით; და 

9.1.5. არ გააკეთებს ან/და გაავრცელებს მეორე მხარესთან 

დაკავშირებით რაიმე მცდარ, შეცდომაში შემყვან 

ან/და შეურაცხმყოფელ განცხადებას. 

9.2. გამავრცელებელი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, 

რომ: 

9.2.1. არც გამავრცელებელი და არც მისი რომელიმე 

თანამშრომელი, მენეჯერი, 

გამავრცელებელი/დამფუძნებელი/აქციონერი, არ 

ყოფილა კომპანიასთან ან/და მასთან ნებისმიერი 

ფორმით დაკავშირებულ კომპანიასთან 

დადებული გარიგების მხარე, რომელიც შეწყდა 

ვალდებულების შეუსრულებლობის მიზეზით; 

9.2.2. არც გამავრცელებელი და არც მისი რომელიმე 

თანამშრომელი, მენეჯერი, 

გამავრცელებელი/დამფუძნებელი/აქციონერი, არ 

ყოფილა რომელიმე იმ კომპანიის თანამშრომელი, 

მენეჯერი ან 

გამავრცელებელი/დამფუძნებელი/აქციონერი, 

რომელთან დადებული ქონდა გარიგება კომპანიას 

ან/და მასთან ნებისმიერი ფორმით დაკავშირებულ 

კომპანიასთან და აღნიშნული გარიგება შეწყდა 

ვალდებულების შეუსრულებლობის მიზეზით; 

9.2.3. ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც 

მითითებულია აპლიკაციის ფორმაში ან/და 

ინტერფეისში წარმოადგენს ზუსტ, უტყუარ, სრულ 

ინფორმაციას და არ არის გამიზნული კომპანიის 

შეცდომაში შესაყვანად და აღნიშნული 

ინფორმაცია განახლებულ იქნება 

საჭიროებისამებრ; 

9.2.4. გამავრცელებლის მიერ გაწეული რეკლამა 

სრულად შესაბამისობაში იქნება შესაბამისი 

ქვეყნის სარეკლამო სტანდარტებთან, 

რეგულაციებთან და პერსონალური ინფორმაციის 

დაცვის როგორც ადგილობრივ ასევე 

საერთაშორისო კანონმდებლობასთან; 

9.2.5. გამავრცელებლის სერვისი ან/და მისი 

ფუნქციონიერება სრულად შესაბამისობაში იქნება 

შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობასთან, მათ 

შორის სარეკლამო ან/და პერსონალური 

ინფორმაციის დაცვის კანონმდებლობასთან; 

9.2.6. სრულად შესაბამისობაში იქნება კომპანიის ქცევის 

წესებთან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);  

9.2.7. სრულად შესაბამისობაში იქნება შესაბამის 

საგადასახადო რეგულაციებთან; 

9.2.8. სრულად შეინარჩუნებს გამავრცელებლის 

სერვისზე კონტროლს ან/და ფლობას/საკუთრებას; 

9.2.9. ის წარმოადგენს გამავრცელებლის სერვისთან 

დაკავშირებით ნებისმიერი ლიცენზიის ან/და 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლების 

მფლობელს და რაიმე ფორმით გამავრცელებლის 

სერვისი ან/და მისი ფუნქციონირება არ არღვევს 

ნებისმიერი მესამე პირის უფლებებს; და 

9.2.10. ნებისმიერი სარეკლამო მასალა იქნება 

გულისხმიერად და კეთილგონიერად 

გავრცელებული. 

9.3. გამავრცელებელი ვალდებულია აუნაზღაუროს 

კომპანიას (მათ შორის, მის დირექტორს, 

თანამშრომელს, 

გამავრცელებელს/აქციონერს/დამფუძნებელს 

ან/და ნებისმიერ კონტრაქტორს) გამავრცელებლის 

მიერ წინამდებარე მუხლის დარღვევიდან, 

გამავრცელებლის განზრახი ან/და უხეში 

გაუფრთხილებლობიდან გამომდინარე 

ნებისმიერი მესამე პირის მოთხოვნის, 

პრეტენზიის ან/და სარჩელის შედეგად 

მიყენებული ნებისმიერი სახის 
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ზიანი/ზარალი/ხარჯი (მათ შორის სასამართლო 

ან/და იურიდიული ხარჯები); 

9.4. იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკაციის ფორმა 

ითვალისწინებს ექსკლუზივს და გამავრცელებელი 

ექსკლუზივის მოქმედების ვადის განმავლობაში 

შეწყვეტს ხელშეკრულებას ან/და დამკვეთის ან/და 

მისი პროდუქტის რეკლამირებას ან/და დამკვეთის 

კამპანიაში მონაწილეობას, გამავრცელებელი 

ვალდებულია, კომპანიის მოთხოვნისთანავე, 

აუნაზღაუროს მას თანხა გამავრცელებლისათვის 

პირდაპირ ან არაპირდაპირ გადახდილი და 

გადასახდელი საკომისიოებისა და ბონუსების 

ჯამის 30 (ოცდაათი) %-ის ოდენობით. მხარეები 

თანხმდებიან და ადასტურებენ, რომ წინამდებარე 

პუნქტით გათვალისწინებული მოცულობა 

წარმოადგენს მხარეთა მიერ წინასწარ დადგენილ 

ზიანის მოცულობას, რომელიც მიადგა კომპანიას 

და ის არ ჩაითვლება პირგასამტეხლოდ; 

9.5. წინამდებარე მუხლში გამავრცელებლის 

აღნიშნული განცხადებები და გარანტიები 

ძალაშია მხარეთა მიერ ხელშეკრულების 

საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებების სრულად 

და ჯეროვნად შესრულებამდე, მიუხედავად 

ხელშეკრულების სრულად ან ნაწილობრივ 

შეწყვეტისა; 

9.6. გამავრცელებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ 

წერილობით აცნობოს კომპანიას ყველა იმ 

გარემოებ(ებ)ის შესახებ, რომელიც შეიძლება 

წინააღმდეგობაში მოვიდეს წინამდებარე მუხლში 

მის აღნიშნულ განცხადებებთან და გარანტიებთან 

ან/და გამოიწვიოს მათი დარღვევა. ასევე, 

ნებისმიერი ისეთი გარემოების დაწყების ან 

დადგომის შესახებ, რითაც საფრთხე შეექმნება 

გამავრცელებლის აქტივებს/ქონებას ან/და მის 

მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 

სრულად და ჯეროვნად შესრულებას. 

 

10. ინტელექტუალური საკუთრება 

10.1. კომპანია გამავრცელებელს დამკვეთის კამპანიაში 

მონაწილეობის ვადით გადასცემს გამოთხოვად, 

არაექსკლუზიურ, ტერიტორიული შეზღუდვის 

გარეშე მოქმედ ქველიცენზიას სარეკლამო მასალის 

განთავსების მიზნით, მხოლოდ იმ ფარგლებში და 

მოცულობით, რაც საჭიროა ხელშეკრულებისა და 

კამპანიის პირობების შესაბამისად 

გამავრცელებლის მიერ შესაბამისი დამკვეთის 

ან/და მისი პროდუქტის რეკლამირებისათვის. 

გამავრცელებელი არ არის უფლებამოსილი 

გადასცეს ქველიცენზია სხვა ნებისმიერ პირს ან/და 

შეცვალოს სარეკლამო მასალა (მათ შორის 

შინაარსი, დიზაინი და სხვა); 

10.2. წინამდებარე მუხლის შესაბამისად, კომპანიის 

მიერ ქვეპლატფორმისათვის ან/და 

გამავრცელებლისათვის გადაცემული 

ქველიცენზია შესაძლოა ქვეპლატფორმის ან 

გამავრცელებლის მიერ, სტანდარტული პირობების 

10.1. პუნქტის მოთხოვნების გათვალისწინებით, 

ქვეგამავრცელებლებს გადაეცეს მხოლოდ 

კომპანიის წინასწარი წერილობითი თანხმობით; 

10.3. წინამდებარე მუხლის შესაბამისად 

ქვეპლატფორმის ან/და გამავრცელებლის მიერ 

ქვეგამავრცელებლისათვის გადაცემული 

ქველიცენზია არ ექვემდებარება ნებისმიერი 

პირისათვის გადაცემას ქვეგამავრცელებლის მიერ, 

კომპანიის წინასწარი წერილობითი თანხმობის 

გარეშე; 

10.4. კომპანია გამავრცელებელს გადასცემს 

ინტერფეისის გამოყენების გამოთხოვად, 

არაექსკლუზიურ, ტერიტორიული შეზღუდვის 

გარეშე მოქმედ ქველიცენზიას, მხოლოდ იმ 

ფარგლებში და მოცულობით, რაც საჭიროა 

პლატფორმაზე მონაწილეობისათვის და 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 

სრულად და ჯეროვნად შესრულებისათვის. 

გამავრცელებელი არ არის უფლებამოსილი 

გადასცეს ლიცენზია (მათ შორის ქველიცენზიის 

სახით) სხვა ნებისმიერ პირს; 

10.5. გამავრცელებელი არ არის უფლებამოსილი რაიმე 

სახით, ფორმით ან/და საშუალებით შეცვალოს ან 

გადაწეროს ინტერფეისი ან/და თრექინგ კოდი 

ან/და შექმნას ინტერფესის ან/და თრექინგ კოდის 

მსგავსი ან იდენტური პროდუქტი, პლატფორმა, 

პროგრამა, კოდი. წინამდებარე პუნქტის 

მიზნებისათვის დარღვევად ითვლება ასევე 

წინამდებარე პუნქტში აღნიშნული ქმედებების 

მცდელობა; 

10.6. თითოეული მხარე სრულად ინარჩუნებს 

საკუთრების უფლებას ინტელექტუალურ 

საკუთრებაზე, რომელიც მის მიერ 

ხელშეკრულების ფარგლებშია შექმნილი ან/და 

წინამდებარე მუხლის საფუძველზე გადაცემულია 

მესამე პირისათვის ან/და წარმოშობილია თრექინგ 

კოდის ოპერირების შედეგად; 

10.7. გამავრცელებელი უფლებამოსილია 

პლატფორმაზე მონაწილეობის შედეგად 

მიღებული ინფორმაცია ან/და მონაცემები 

გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულების 
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მიზნებისათვის. ყოველგვარი ეჭვის 

გამოსარიცხად, სხვა ნებისმიერი მიზნით 

ინფორმაციის ან/და მონაცემების გამოყენება ან/და 

გამჟღავნება აკრძალულია; 

10.8. თითოეული მხარე უფლებამოსილია გამოიყენოს 

და მიუთითოს მეორე მხარის საიდენტიფიკაციო 

მონაცემები (მათ შორის, სახელი, ლოგო და სხვა) 

საკუთარი კლიენტებისა და მომხმარებლების 

თაობაზე შედგენილ პორტფოლიოში ან/და 

სარეკლამო მასალაში ან/და პრეზენტაციაში და 

გახადოს აღნიშნული ინფორმაცია საჯარო. სხვა 

ნებისმიერი მიზნით მხარის საიდენტიფიკაციო 

მონაცემების გამოყენება მოითხოვს მეორე მხარის 

წინასწარ წერილობით თანხმობას, გარდა 

აპლიკაციის ფორმაში მითითებული 

შემთხვევებისა. 

 

11. კონფიდენციალურობა 

11.1. თითოეული მხარე კონფიდენციალურ 

ინფორმაციას გამოიყენებს მხოლოდ საკუთარი 

უფლებების განხორციელების ან/და 

ხელშეკრულების ფარგლებში ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულების მიზნით. 

ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, არც 

ერთი მხარე არ არის უფლებამოსილი გაამჟღავნოს 

კონფიდენციალური ინფორმაცია.  

11.2. ხელშეკრულების ფარგლებში 

კონფიდენციალურობის ვალდებულება არ 

ვრცელდება კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე, 

რომელიც: 

11.2.1. გავრცელებულია საჯარო წყაროებში (გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული მოხდა 

ხელშეკრულების დარღვევის შედეგად); 

11.2.2. რომელიც ინფორმაციის მიმღები მხარის მიერ 

მოპოვებულია მეორე მხარისაგან 

დამოუკიდებლად; 

11.2.3. რომლის გამჟღვანება აუცილებელია შესაბამისი 

კანონმდებლობის ან/და სასამართლოს 

გადაწყვეტილების/განჩინების/მითითების 

შესასრულებლად. 

11.3. კომპანია უფლებამოსილია კონფიდენციალური 

ინფორმაცია, შესაბამისი მხარის თანხმობის ან/და 

შეტყობინების გარეშე, საკუთარი 

შეხედულებისამებრ გადასცეს/გაუმჟღავნოს 

ჯგუფში შემავალ კომპანიებს; 

11.4. წინამდებარე მუხლი მოქმედებს ხელშეკრულების 

მოქმედების განმავლობაში და მისი შეწყვეტიდან 5 

(ხუთი) წლის ვადით. 

 

12. მონაცემების დაცვა და ქუქი ფაილები 

12.1. გამავრცელებელი აცხადებს და ადასტურებს, რომ 

დაიცავს მონაცემთა დაცვის რეგულაციებით 

დადგენილ ნებისმიერ მოთხოვნასა და 

ვალდებულებას; 

12.2. მონაცემთა დაცვის რეგულაციების შესაბამისად, 

გამავრცელებელი ვალდებულია მოიპოვოს 

ვიზიტორთა წინასწარი, ინფორმირებული, 

დამოუკიდებელი, კონკრეტული და 

გამოთხოვადი თანხმობა პერსონალური 

მონაცემების კომპანიისათვის გადაცემის, 

კომპანიის მიერ პერსონალური მონაცემების 

დამუშავებისა და კომპანიის მიერ გამოყენებული, 

ქუქი ფაილების თაობაზე. ამასთან, 

გამავრცელებელი ვალდებულია მიაწოდოს 

აღნიშნული თანხმობები კომპანიას, მისი 

მოთხოვნისთანავე, დაუყოვნებლივ. 

12.3. გამავრცელებელი იძლევა გარანტიას, რომ არ 

გადასცემს კომპანიას პერსონალურ მონაცემებს 

კომპანიის წინასწარი წერილობითი თანხმობის 

გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

აღნიშნული მოსალოდნელია კომპანიისათვის  

პლატფორმის ჩვეულებრივი საქმიანობის 

ფარგლებში ოპერირებისათვის; 

12.4. გამავრცელებელი აცხადებს და ადასტურებს, რომ 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადის 

განმავლობაში: 

12.4.1. ხელშეკრულების ფარგლებში ნებისმიერი 

პერსონალური მონაცემის დამუშავება კომპანიის 

ან/და დამკვეთის (როგორც უფლებამოსილი 

პირების) მიერ გამავრცელებლის (როგორც 

მონაცემთა დამმუშავებლის) სახელით, მათ შორის 

გამავრცელებლის ან/და უფლებამოსილი 

მომხმარებლების პერსონალური მონაცემების 

დამუშავება, შეესაბამება მონაცემთა დამუშავების 

რეგულაციებს; 

12.4.2. მას მოპოვებული აქვს ნებისმიერი აუცილებელი 

თანხმობა ან/და ნებართვა პერსონალური 

მონაცემების ევროპის ეკონომიკური ზონის 

ფარგლებს გარეთ კომპანიის ან/და დამკვეთის მიერ 

გადაცემის თაობაზე (ასეთის საჭიროების 

შემთხვევაში). 

12.5. გამავრცელებელი არ არის უფლებამოსილი 

გამოიყენოს ინტერფეისის გამოყენებით 

გენერირებული ანგარიშები/რეფორთები 

ვიზიტორთა პროფილირებისთვის; 
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12.6. გამავრცელებელი აცხადებს და ადასტურებს, რომ 

არ განახორციელებს ან/და ეცდება 

განახორციელოს იმგვარი ქმედება, რომელიც 

გამოიწვევს მონაცემთა დამუშავების 

რეგულაციების ფარგლებში კომპანიის 

ვალდებულებების დარღვევას; 

12.7. გამავრცელებელი ვალდებულია აუნაზღაუროს 

კომპანიას ან/და დამკვეთს მონაცემთა დაცვის 

რეგულაციის დარღვევის შედეგად დაკისრებული 

ნებისმიერი ჯარიმა/საურავი ან/და სხვა 

ნებისმიერი ხარჯი. 

 

13. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა 

13.1. წინამდებარე მუხლი სრულად და ამომწურავად 

განსაზღვრავს კომპანიის პასუხისმგებლობას 

ხელშეკრულების ფარგლებში; 

13.2. კომპანია არ აგებს პასუხს გამავრცელებლისათვის 

მიყენებულ ნებისმიერ ზიან/ზარალზე ან/და 

ხარჯზე, თუკი კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა 

გამოწვეული იყო გამავრცელებლის ქმედების 

ან/და უმოქმედობის შედეგად; 

13.3. კომპანია პასუხს არ აგებს ნებისმიერი სახის 

არაპირდაპირ ზიანზე/ზარალზე/ხარჯზე, მათ 

შორის ანაზღაურებას არ ექვემდებარება 

მიუღებელი შემოსავალი, რეპუტაციული ზიანი, 

მოსალოდნელი დანაზოგის ან/და ეკონომიკური 

დანაკარგი. ასევე, კომპანია არ აგებს პასუხს 

ნებისმიერი სახის ზიანზე/ზარალზე, რომელიც 

გამოწვეულია დამკვეთის ქმედებიდან ან/და 

უმოქმედობიდან; 

13.4. კომპანია არ აგებს პასუხს უფლებამოსილი 

მომხმარებლის ანგარიშის პაროლის 

გამჟღავნებიდან გამომდინარე 

გამავრცელებლისათვის მიყენებულ ნებისმიერი 

სახის ზიანზე/ზარალზე პასუხს; 

13.5. ხელშეკრულების ფარგლებში კომპანიის 

პასუხისმგებლობა ნებისმიერი ზიანი/ზარალის 

ან/და ხარჯის მიმართ (მათ შორის 

გაუფრთხილებლობით/დაუდევრობით ან 

საკანონმდებლო მოთხოვნების დარღვევით 

გამოწვეული) შემოიფარგლება ზიანის/ზარალის 

ან/და ხარჯის გამომწვევი შემთხვევის 

დადგომამდე 12 (თორმეტი) თვის განმავლობაში, 

დამკვეთის მიერ შესაბამისი 

გამავრცელებლისათვის გადახდილი 

საკომისიოებიდან კომპანიის მიერ ფაქტობრივად 

მიღებული პლატფორმის საკომისიოს ოდენობით; 

13.6. გამავრცელებელი ადასტურებს, რომ გაცნობილია 

პლატფორმის, ინტერფეისის, თრექინგ კოდის ან/და 

სერვისების მუშაობის სპეციფიკას და მისთვის 

ცნობილია მათი გამოყენების წესები, შესაბამისად 

კომპანია გამორიცხავს ნებისმიერ გარანტიას 

პლატფორმის, ინტერფეისის, თრექინგ კოდის ან/და 

სერვისების გამოყენების ან/და მათი გამოყენების  

შედეგებთან დაკავშირებით. მხარეებისათვის 

ცნობილია, რომ პლატფორმის, ინტერფეისის და 

თრექინგ კოდის გამართულად მუშაობა 

დამოკიდებულია მესამე მხარეზე, კერძოდ 

დამკვეთის მიერ თრექინგ კოდის დამკვეთის 

ელექტრონულ საშუალებაზე სწორად 

ინტეგრაციაზე. კომპანია გამორიცხავს ნებისმიერ 

გარანტიას: 

13.6.1. პლატფორმის, ინტერფეისის ან/და თრექინგ კოდის 

გამართულად, უშეცდომოდ, შეუფერხებლად 

მუშაობასთან დაკავშირებით; 

13.6.2. თრექინგ კოდის დამკვეთის ელექტრონულ 

საშუალებაზე გამართულად/სწორად 

ინტეგრაციასთან დაკავშირებით; 

13.6.3. თრექინგ კოდის მიერ ქმედებების ზუსტად, 

ცდომილების გარეშე ასახვის თაობაზე; 

13.6.4. სარეკლამო მასალასთან დაკავშირებით, მათ შორის 

სარეკლამო მასალის სარეკლამო სტანდარტებთან 

შესაბამისობასთან დაკავშირებით; 

13.6.5. ნებისმიერი დეფექტის/უზუსტობის/შეცდომის 

აღმოფხვრასთან დაკავშირებით; 

13.6.6. პლატფორმის, ინტერფეისის და თრექინგ კოდის 

ვირუსებისაგან, საზიანო ფაილებისაგან, 

ტროიანისაგან ან/და სხვა სახის მავნე 

ფაილებისაგან თავისუფლების თაობაზე; 

13.6.7. მიღებული უსაფრთხოების ზომების 

საკმარისობის თაობაზე; 

13.6.8. ნებისმიერი დამკვეთის ან/და მისი ტექნოლოგიის 

თაობაზე; და 

13.6.9. სისწორის, უშეცდომობის, საიმედოობის თაობაზე. 

13.7. კომპანია პასუხისმგებელია მისი უფლებამოსილი 

წარმომადგენლის, აღმასრულებლის ან სხვა სახის 

აგენტის მხოლოდ განზრახი ან/და უხეში 

გაუფრთხილებლობით და ბრალეული ქმედებით 

გამოწვეულ ხელშეკრულების მატერიალური 

ვალდებულების დარღვევაზე და მისი 

პასუხისმგებლობა შემოფარგლულია 

წინასწარგანჭვრეტადი ზიანის/ზარალის 

ოდენობით. 

 

14. შეწყვეტა და შეჩერება 
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14.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ამოქმედების 

თარიღიდან და მოქმედებს მისი პირობების 

შესაბამისად შეწყვეტის მომენტამდე; 

14.2. თითოეული მხარე უფლებამოსილია, ნებისმიერი 

მიზეზით, ცალმხრივად შეწყვიტოს 

ხელშეკრულება მეორე მხარისათვის 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღით ადრე გაგზავნილი 

შეტყობინების საფუძველზე, გარდა წინამდებარე 

მუხლის 14.3. პუნქტით დადგენილი შემთხვევისა;  

14.3. იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკაციის ფორმით 

გათვალისწინებულია ექსკლუზივი, 

გამავრცელებელი არ არის უფლებამოსილი, 

ცალმხრივად, შეწყვიტოს ხელშეკრულება 

ექსკლუზივის მოქმედების ვადის განმავლობაში, 

გარდა წინამდებარე მუხლის 14.4. პუნქტით 

დადგენილი შემთხვევისა; 

14.4. ხელშეკრულებით მინიჭებული უფლებების 

გამორიცხვის გარეშე, თითოეული მხარე 

უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება 

დაუყოვნებლივ, შესაბამისი წერილობითი 

შეტყობინების გაგზავნისთანავე, იმ შემთხვევაში, 

თუ: 

14.4.1. მეორე მხარე მატერიალურად არღვევს 

ხელშეკრულებას; 

14.4.2. მეორე მხარის მიმართ დაწყებულია ან/და იწყება 

გადახდისუუნარობის ან/და გაკოტრების თაობაზე 

საქმისწარმოება ან/და ითვლება 

გადახდისუუნაროდ/გაკოტრებულად, შესაბამისი 

ზომებია მიღებული გაკოტრების 

მმართველის/ადმინისტრატორის დასანიშნად, 

მესამე პირი ხდება უფლებამოსილი მიიღოს მეორე 

მხარის აქტივები ან/და დგება სხვა ნებისმიერი 

მსგავსი ან ანალოგიური შემთხვევა; 

14.5. კომპანია უფლებამოსილია დაუყოვნებლივ 

შეწყვიტოს ხელშეკრულება ან 

შეუჩეროს/შეუწყვიტოს გამავრცელებელს 

უფლებამოსილება, იმ შემთხვევაში, თუ: 

14.5.1. გამავრცელებელი არ შესულა გამავრცელებლის 

ანგარიშზე 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში ან/და 

საკომისიოს გენერირება არ მომხდარა 6 (ექვსი) 

თვის განმავლობაში; 

14.5.2. კომპანია მიიჩნევს, რომ გამავრცელებელმა 

დაარღვია: 

14.5.2.1. 9.1. და 9.2. პუნქტებით გაცხადებული 

გარანტიები; 

14.5.2.2. დამკვეთის კამპანიის პირობები; 

14.5.2.3. ქცევის წესები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).  

14.6. კომპანია უფლებამოსილია, დაუყოვნებლივ, 

შესაბამისი წერილობითი შეტყობინების 

გაგზავნისთანავე შეწყვიტოს ხელშეკრულება 

თუკი მიმდინარეობს გამავრცელებლის 

მმართველობის ცვლილების პროცესი. 

 

15. შეწყვეტის და შეჩერების შედეგები 

15.1. შეჩერების განმავლობაში: 

15.1.1. გამავრცელებელს შეზღუდული აქვს ინტერფეისზე 

შესვლის უფლება; 

15.1.2. ნებისმიერი ლიცენზიის მოქმედება ჩერდება და 

გამავრცელებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ 

აიღოს სარეკლამო მასალა ან/და შეწყვიტოს 

სარეკლამო მასალის გავრცელება; 

15.1.3. კომპანია უფლებამოსილია გააუქმოს ბმულები და 

წაშალოს/აიღოს გამავრცელებლის მიერ 

განთავსებული ნებისმიერი სარეკლამო მასალა 

(იმის გათვალისწინებით, ექნება თუ არა ამის 

შესაძლებლობა); და 

15.1.4. არ განხორციელდება რაიმე სახის გადახდა 

გამავრცელებლისათვის. 

15.2. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში: 

15.2.1. ნებისმიერი ლიცენზია წყდება და 

გამავრცელებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ 

აიღოს/წაშალოს სარეკლამო მასალაან/და 

შეწყვიტოს მისი გავრცელება; 

15.2.2. კომპანია უფლებამოსილია გააუქმოს ბმულები და 

წაშალოს/აიღოს გამავრცელებლის მიერ 

განთავსებული ნებისმიერი სარეკლამო მასალა 

(იმის გათვალისწინებით, ექნება თუ არა ამის 

შესაძლებლობა); 

15.2.3. თითოეული მხარე დაუბრუნებს ერთმანეთს ან/და 

შესაბამისი მხარის მითითებისამებრ 

გაანადგურებს კონფიდენციალურ ინფორმაციას 5 

(ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში; და 

15.2.4. კომპანია გადაუხდის გამავრცელებელს ყველა 

გადასახადელ საკომისიოს ან/და გამავრცელებლის 

ანგარიშზე არსებულ დადებით ნაშთს (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში), გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც ხელშეკრულება შეწყვეტილია კომპანიის 

მიერ სტანდარტული პირობების 14.4. და 14.5. 

პუნქტების საფუძველზე; 

15.2.5. თუ ხელშეკრულება წყდება კომპანიის მიერ 

სტანდარტული პირობების 14.4. და 14.5. პუნქტების 

საფუძველზე, ნებისმიერი გადასახდელი 

საკომისიო ან/და ბონუსი, მათ შორის შეწყვეტის 

მომენტში ან/და მას შემდეგ დარიცხული, 

ჩამოიწერება კომპანიის მიერ და გამავრცელებელი 
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წინასწარ აცხადებს უარს აღნიშნული საკომისიოს 

ან/და ბონუსის მოთხოვნის უფლებაზე; 

15.3. ხელშეკრულების შეწყვეტა არ ახდენს ზეგავლენას 

უკვე წარმოშობილ უფლებებზე.  

 

16. კომუნიკაცია 

16.1. ხელშეკრულების ფარგლებში ნებისმიერი 

კომუნიკაცია წარმოებს წერილობითი ფორმით და: 

16.1.1. განთავსებულ იქნება კომპანიის მიერ 

ინტერფეისზე; ან 

16.1.2. მიწოდება მოხდება უშუალოდ/პირადად ან/და 

დაზღვეული ფოსტის მეშვეობით, კომპანიისთვის - 

სტანდარტულ პირობებში მითითებულ 

საკორესპონდენტო მისამართზე, ხოლო 

გამავრცელებლისათვის - აპლიკაციის ფორმაში 

მოცემულ საკორესპონდენტო მისამართზე; ან  

16.1.3. გაგზავნა მოხდება ელექტრონული ფოსტის 

მეშვეობით, კომპანიისთვის - სტანდარტულ 

პირობებში მითითებულ ელექტრონული ფოსტის 

მისამართზე, ხოლო გამავრცელებლისათვის - 

აპლიკაციის ფორმაში მოცემულ ელექტრონული 

ფოსტის მისამართზე; ან  

16.2. შესაბამისი შეტყობინების კომპანიის მიერ 

ინტერფეისში განთავსებით, აღნიშნული 

შეტყობინება ითვლება ჩაბარებულად იმავე 

სამუშაო დღეს (ან თუ შეტყობინება 

განთავსებულია არასამუშაო საათებში, მომდევნო 

სამუშაო დღის დილის 9 საათზე). შეტყობინება, 

რომელიც მხარეს ბარდება უშუალოდ 

შეტყობინების გამგზავნი მხარის მიერ ან 

დაზღვეული ფოსტის მიერ, ითვლება 

ჩაბარებულად მისი ჩაბარების დღეს. 

ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გაგზავნილი 

შეტყობინება ჩაბარებულად ითვლება გამგზავნის 

ჩანაწერების მიხედვით ელექტრონული 

შეტყობინების გაგზავნის მომენტიდან (ან თუ 

გაგზავნილია არასამუშაო საათებში, მომდევნო 

სამუშაო დღის დილის 9 საათზე); 

16.3. გამავრცელებელი ვალდებულია, რომ საკონტაქტო 

მისამართების/ინფორმაციის ცვლილების 

თაობაზე დაუყოვნებლივ აცნობოს კომპანიას. 

ამასთან, აღნიშნული ვალდებულების დარღვევის 

შემთხვევაში, კომპანიის მიერ ძველ მისამართებზე 

გაგზავნილი შეტყობინება ჩაბარებულად 

ჩაითვლება ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

პირობებით.  

 

17. ფორს-მაჟორი 

17.1. მხარე, რომელსაც დაუდგა ფორს-მაჟორი, 

ვალდებულია გონივრულ ვადაში, მაგრამ 

არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, აცნობოს 

მეორე მხარეს შესაბამისი ფორს-მაჟორული 

გარემოებ(ებ)ის და მისი/მათი სავარაუდო 

ხანგრძლივობის შესახებ, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, იგი კარგავს უფლებას დაეყრდნოს 

ფორს-მაჟორის არსებობას, როგორც 

პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების 

საფუძველს. 

17.2. შეტყობინებაში მითითებული ფორს-მაჟორული 

გარემოებ(ებ)ი, თუ ისინი არ წარმოადგენენ 

საყოველთაოდ აღიარებულ ფაქტებს 

(გარემოებებს) ან მეორე მხარეს ეჭვი შეაქვს მათ 

ნამდვილობაში, შესაბამისი მხარის მიერ ფორს-

მაჟორული გარემოებ(ებ)ის თაობაზე ცნობის 

მიღებიდან ან შესაბამისი მხარის მიერ ფორს-

მაჟორული გარემოებ(ებ)ის არსებობაზე ეჭვის 

გამოთქმის თაობაზე შეტყობინების მეორე 

მხარისათვის გაგზავნიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში ფორს-მაჟორული 

გარემოებ(ებ)ის არსებობა უნდა დადასტურდეს 

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული 

უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.  

17.3. თუკი, ფორს-მაჟორული გარემოება გრძელდება 6 

(ექვსი) თვის განმავლობაში, მეორე მხარე 

უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება 

მხარისათვის, რომელსაც დაუდგა ფორს-

მაჟორული გარემოება, 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღით ადრე გაგზავნილი 

შეტყობინების საფუძველზე. 

 

18. ზოგადი 

18.1. ხელშეკრულებას ენიჭება უპირატესობა  

ხელშეკრულების დადებამდე გამავრცელებლის 

მიერ მითითებულ ან/და მოთხოვნილ ნებისმიერ 

პირობასთან მიმართებით. ამასთან, აპლიკაციის 

ფორმას, სტანდარტულ პირობებსა და 

ხელშეკრულების დანართს (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) შორის ნებისმიერი შეუსაბამობის ან 

წინააღმდეგობის არსებობის შემთხვევაში, 

უპირატესობა ენიჭება პირველ რიგში 

ხელშეკრულების დანართს, იმ საკითხებთან 

მიმართებით, რომელიც რეგულირდება 

შესაბამისი დანართით, შემდგომ აპლიკაციის 

ფორმას და ბოლოს სტანდარტულ პირობებს;  

18.2. კომპანია უფლებამოსილია, საკუთარი 

შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს, 

გამავრცელებლის თანხმობის გარეშე, 

ცალმხრივად: 
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18.2.1. დაადგინოს გამავრცელებლის მიერ 

სავალდებულოდ შესასრულებელი ქცევის წესები 

ან/და სტანდარტები ან/და მიიღოს სხვა 

ნებისმიერი პოლიტიკა; 

18.2.2. შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება ან/და დამატება 

სტანდარტულ პირობებში, ქცევის წესებში (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) ან/და კომპანიის მიერ 

დადგენილ ნებისმიერ დოკუმენტში; 

18.2.3. შეცვალოს ხელშეკრულების (გარდა 

სტანდარტული პირობების ცვლილებისა, 

რომელზეც ვრცელდება 18.2.2. პუნქტით 

დადგენილი წესი) ნებისმიერი პირობა (მათ შორის 

პლატფორმის საფასურის ოდენობა) ან/და 

დაამატოს ნებისმიერი ახალი 

საკომისიო/საფასური; 

18.3. სტანდარტული პირობების 18.2. პუნქტით 

გათვალისწინებული ნებისმიერი შემთხვევის 

დადგომისას: 

18.3.1. კომპანია გამავრცელებელს გაუგზავნის შესაბამის 

შეტყობინებას ინტერფეისის ან/და აპლიკაციის 

ფორმაში მითითებული ელექტრონული ფოსტის 

მეშვეობით; 

18.3.2. შესაბამისი დოკუმენტი ან/და 

ცვლილება/დამატება გამოქვეყნდება კომპანიის 

ვებ-გვერდზე; 

18.3.3. გამავრცელებელი თავადაა პასუხისმგებელი 

შესაბამისი დოკუმენტის ან/და 

ცვლილებების/დამატების გაცნობაზე; 

18.3.4. შესაბამისი დოკუმენტ(ებ)ი ან/და 

ცვლილებები/დამატებები ძალაში შედის 

მისი/მათი გამოქვეყნების მეორე დღიდან, გარდა 

იმ შემთხვევისა, როცა ამგვარი დოკუმენტ(ებ)ით 

ან/და ცვლილება/დამატებით უარესდება 

გამავრცელებლის მდგომარეობა, რა შემთხვევაშიც 

ისინი ძალაში შევა მისი გამოქვეყნებიდან 7 

(შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში. 

18.4. კომპანიის მიერ შეთავაზებული გარკვეული 

სერვისები შეიძლება დაექვემდებაროს დამატებით 

პირობებს, რომელიც განთავსებულ იქნება 

ინტერფეისზე ან/და კომპანიის ვებ-გვერდზე;  

18.5. კომპანია უფლებამოსილია გაქვითოს 

გამავრცელებლის ნებისმიერი მოთხოვნა 

კომპანიის მიმართ, გამავრცელებლის მიმართ 

კომპანიის მოთხოვნაში. ამასთან კომპანია 

უფლებამოსილია, გაქვითვა განახორციელოს იმ 

შემთხვევაშიც თუ ერთ-ერთი მოთხოვნის 

შესრულების ვადა არ იქნება დამდგარი გაქვითვის 

განხორციელების მომენტისათვის; 

18.6. გამავრცელებელი არ არის უფლებამოსილი 

კომპანიის წინასწარი წერილობითი თანხმობის 

გარეშე ნებისმიერი მესამე პირს გადასცეს ან/და 

გადააბაროს ხელშეკრულების ფარგლებში მისი 

უფლებები და ვალდებულებები (სრულად ან 

ნაწილობრივ). კომპანია უფლებამოსილია 

ნებისმიერ მესამე პირს, მათ შორის ჯგუფში 

შემავალ კომპანიას, გადასცეს ან/და გადააბაროს 

ხელშეკრულების ფარგლებში ნებისმიერი უფლება 

ან/და ვალდებულება ან გაწიოს მომსახურება 

ქვეკონტრაქტორის მეშვეობით; 

18.7. ხელშეკრულების ეგზემპლარს, რომელიც 

დადებულია ან გაგზავნილია ელექტრონული 

ფორმით, გააჩნია მატერიალური ფორმით 

დადებული ხელშეკრულების თანაბარი 

იურიდიული ძალა; 

18.8. ხელშეკრულების ფარგლებში მხოლობით რიცხვში 

გამოყენებულ სიტყვებს აქვთ მრავლობითი 

მნიშვნელობა და პირიქით; 

18.9. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს 

კანონმდებლობით. ნებისმიერ დავას მხარეები 

განიხილავენ მოლაპარაკების გზით, დავის 

მოუგვარებლობის შემთხვევაში, დავის 

განსახილველად მხარეები მიმართავენ 

საქართველოს სასამართლოს. 

 


