
1 

 

სტანდარტული პირობები დამკვეთებისათვის 

 

1. ტერმინთა განმარტება 

1.1. ხელშეკრულების მიზნებისათვის, ტერმინებს აქვთ 

შემდეგი მნიშვნელობები: 

1.2. ქმედება - ტრანზაქცია, ლიდი, ქლიქი,  

დათვალიერება ან სხვა შემთხვევა/ქმედება, 

რომელთან დაკავშირებითაც ხელშეკრულებით 

დადგენილია საკომისიო;  

1.3. დათვალიერება - გამავრცელებლების მიერ 

დამკვეთის რეკლამის განთავსება/ჩვენება, რაც 

დაფიქსირებულია თრექინგ კოდის მიერ;  

1.4. შეფერხება - ნებისმიერი შეფერხება, რომლის 

დროსაც ვერ ხდება თრექინგ კოდის მიერ ვებ-

გვერდის დატვირთულობის ან/და ქმედებების 

დაფიქსირება და რომელიც გამოწვეულია 

დამკვეთის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შეუსრულებლობით; 

1.5. სარეკლამო მასალა - ნებისმიერი სავაჭრო ნიშანი, 

სარეკლამო შინაარსის მასალა, სურათი, ტექსტი, 

ვიდეო ან აუდიო მასალა ან სხვა სახის მასალა, 

რომელსაც დამკვეთი ან დამკვეთის სახელით 

მოქმედი მესამე პირი აწვდის კომპანიას, მონაწილე 

გამავრცელებელს ან ქვეგამავრცელებელს;  

1.6. დამკვეთის ელექტრონული საშუალება - 

დამკვეთის მიერ ოპერირებული ვებ-გვერდი, 

აპლიკაცია ან სერვისი, რომელიც 

დაფიქსირებულია ინტერფეისზე ან სხვა 

საშუალება, რომელიც  განისაზღვრება თრექინგ 

პოლიტიკით და ხელშეკრულებით;  

1.7. 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;  

1.8. დადასტურებული ლიდი - დამკვეთის მიერ, 

ხელშეკრულების მე-6 მუხლის შესაბამისად, 

დადასტურებული ლიდი ან ლიდი, რომელზეც 

გასულია ვალიდაციის პერიოდი; 

1.9. დადასტურებული ტრანზაქცია - ტრანზაქცია, 

რომელიც დადასტურებულია დამკვეთის მიერ 

სტრანდარტული პირობების მე-6 მუხლის 

შესაბამისად ან ტრანზაქცია, რომელზეც გასულია 

ვალიდაციის პერიოდი;  

1.10. ბონუსი - დამკვეთის მიერ მონაწილე 

გამავრცელებლისათვის კონკრეტული 

კამპანიის/რეკლამირების ან სხვა მარკეტინგული 

აქტივობის ფარგლებში გადასახდელი თანხა, 

ასეთზე შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში;  

1.11. სამუშაო დღე - ნებისმიერი დღე, გარდა შაბათისა 

და კვირისა ან/და საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი ოფიციალურად 

დასვენების დღეებისა; 

1.12. კამპანია - მოქმედების ვადის განმავლობაში 

დამკვეთის მიერ ინტერფეისზე განთავსებული 

კამპანია, რომლის ფარლგებშიც დამკვეთი იღებს 

ვალდებულებას, რომ კამპანიის პირობების 

შესაბამისად გადაუხადოს გამავრცელებლებს 

საკომისიო, მათ მიერ გენერირებული 

ქმედებებისთვის; 

1.13. ქლიქი - ვიზიტორის მიერ კამპანიის ან პროგრამის 

ფარგლებში ბმულზე გადასვლა, რომელიც 

დაფიქსირებულია თრექნიგ კოდის მიერ;  

1.14. საკომისიო - დადასტურებული 

ტრანზაქციებისთვის, ქლიქებისთვის, 

დადასტურებული ლიდებისთვის ან/და 1000 

(ათასი) დათვალიერებისთვის 

გამავრცელებლისათვის გადასახდელი თანხა, 

როგორც ეს მოცემულია ინტერფეისში; 

1.15. კონფიდენციალური ინფორმაცია - მხარის მიერ 

გამჟღავნებული ან მხარესთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი ინფორმაცია, მათ შორის ინფორმაცია, 

რომელიც წამოიქმნა 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; 

1.16. ტრანზაქციის საკომისიო - თითო 

დადასტურებული ტრანზაქციისთვის დადენილი 

საკომისიო; 

1.17. ქლიქის საკომისიო - თითო ვალიდური 

ქლიქისათვის დადგენილი საკომისიო;  

1.18. ლიდის საკომისიო - თითო დადასტურებული 

ლიდისათვის დადგენილი საკომისიო;  
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1.19. დათვალიერების საკომისიო – 1000 (ათასი) 

დათვალიერებისათვის დადგენილი საკომისიო; 

1.20. გაშვების დღე - თარიღი, რომელშიც დამკვეთი 

ფაქტობრივად განათავსებს პროგრამას/კამპანიას  

პლატფორმაზე და მზად იქნება 

გამავრცელებლებისაგან განაცხადების მისაღებად;  

1.21. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის რეგულაცია - 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ 

ნებისმიერი შესაბამისი რეგულაცია, რომელიც 

მოქმედებს ხელშეკრულების ფარგლებში 

მონაცემების დამუშავებაზე;  

1.22. ძალაში შესვლის თარიღი - ინტერფეისში 

მოცემული თარიღი, რომელშიც ხელშეკრულება 

შედის ძალაში; 

1.23. მომსახურების საფასური - ინტეგრაციის საფასური, 

ყოველთვიური მინიმალური მომსახურების 

საფასური, პლატფორმის საფასური და 

რეინტეგრაციის საფასური, რომელთა მოცულობა 

მოცემულია აპლიკაციაში; 

1.24. 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;  

1.25. თავდაპირველი მოქმედების ვადა - 

ხელშეკრულების თავდაპირველი მოქმედების 

ვადა, რომელიც შეადგენს ძალაში შესვლის 

თარიღიდან 12 (თორმეტი) თვეს;   

1.26. 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; 

1.27. ინტერფეისი - კომპანიის მიერ დამკვეთისთვის 

მომსახურების ფარგლებში გადაცემული შიდა 

ქსელი და პროგრამული პლატფორმა, ასევე 

ნებისმიერი ფუნქციონალი თუ წვდომა, რომელიც 

ხელმისაწვდომია პლატფორმაზე;  

1.28. 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); 

1.29. 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;   

1.30. ბმული - დამკვეთის ელექტრონულ საშუალებაზე 

გადასამისამართებელი ჰაიპერლინკი; 

1.31. ყოველთვიური მინიმალური მომსახურების 

საფასური - დამკვეთის მიერ კომპანიისთვის 

ყოველთვიურად, თითოეული პროგრამისთვის 

გადახდილი/გადასახდელი მინიმალური 

მომსახურების საფასური; 

1.32. პლატფორმა - მარკეტინგულ/სარეკლამო 

ურთიერთობებში თანამშრომლობის მიზნით 

შექმნილი პლატფორმა, რომელიც ოპერირებულია 

კომპანიის ან/და ჯგუფში შემავალი კომპანიის მიერ; 

1.33. პლატფორმის საფასური - დამკვეთის მიერ 

კომპანიისთვის გადასახდელი მომსახურების 

საფასური, რომელიც გამოითვლება ვადამოსული 

საკომისიოების და ბონუსების ჯამის პროცენტული 

მაჩვენებლით, რომლის ოდენობაც მოცემულია 

აპლიკაციაში. კომპანია უფლებამოსილია 

დამატებითი შეთანხმების ან/და დამკვეთისათვის 

შეტყობინების გაგზავნის გარეშე საკუთარი 

შეხედულებისამებრ უარი თქვას ბონუსისათვის 

გადასახდელი პლატფორმის საფასურის აღებაზე; 

1.34. მონაწილე გამავრცელებელი - ნებისმიერი 

გამავრცელებელი, რომელიც ახდენს დამკვეთის 

ან/და  დამკვეთის პროდუქციის რეკლამირებას 

ხელშეკრულების ფარგლებში; 

1.35. ავანსის თანხა - ინტერფეისში ან აპლიკაციაში 

მოცემული თანხა, რომელიც ასისახება დამკვეთის 

ანგარიშზე, როგორც მომსახურების საფასურის, 
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საკომისიოს და ბონუსის გადასახდელი 

დეპოზიტი; 

1.36. პროდუქცია - დამკვეთის მიერ დამკვეთის 

ელექტრონული საშუალებით შეთავაზებული 

ნებისმიერი სახის პროდუქტი ან/და მომსახურება;  

1.37. პროგრამა - დამკვეთის მიერ პლატფორმაზე 

შექმნილი პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 

შესაძლებელია პლატფორმაზე კამპანიების 

განთავსება. ამასთან, ერთი პროგრამის ფარგლებში 

შესაძლებელია მაქსიმუმ ერთ პირთან 

დაკავშირებული კამპანიების განთავსება;  

1.38. გამავრცელებელი - ა) პირი, რომელიც 

კომპანიასთან გამოხატავს ნებას გაწევრიანდეს 

პლატფორმაზე და დამკვეთებს ან/და მათ 

პროდუქტებს გაუწიოს რეკლამირება თავად ან/და 

ქვეგამავრცელებლების მეშვეობით, კომპანიასთან 

გაფორმებული ხელშეკრულებისა და წინამდებარე 

სტანდარტული პირობების შესაბამისად; ბ) 

გამავრცელებლების პლატფორმა; 

1.39. გამავრცელებლების პლატფორმა - 

მარკეტინგულ/სარეკლამო ურთიერთობებში 

თანამშრომლობის მიზნით შექმნილი პლატფორის 

ოპერატორი, რომელიც შეუერთდა პლატფორმას 

დამკვეთების ან/და მათი პროდუქციის 

რეკლამირების მიზნით;   

1.40. გამავრცელებლების ელექტრონული საშუალება - 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. 

1.41. რეინტეგრაცია - თრექინგ კოდის დამკვეთის 

ელექტრონულ საშუალებასთან რეინტეგრაცია, 

რომელიც გაშვების დღის შემდგომ, კომპანიის 

ბრალეულობის გარეშე გახდა აუცილებელი; 

1.42. რეინტეგრაციის საფასური - თითოეული 

რეინტეგრაციის შემთხვევაში დამკვეთის მიერ 

კომპანიისთვის თითოეული პროგრამისთვის 

გადახდილი/გადასახდელი მომსახურების 

საფასური, რომლის მოცულობაც მოცემულია 

აპლიკაციაში;    

1.43. განახლების ვადა - თავდაპირველი მოქმედების 

ვადის შესაბამისი ვადა, რომელიც 

ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად 

აითვლება თავდაპირველი მოქმედების ვადის ან 

ბოლო განახლების ვადის გასვლის მომენტიდან; 

1.44. მომსახურება - ხელშეკრულების ფარგლებში 

კომპანიის ან/და ჯგუფში შემავალი კომპანიის მიერ 

დამკვეთისათვის გაწეული მომსახურება; 

1.45. ინტეგრაციის საფასური - თრექინგ კოდის 

დამკვეთის ელექტრონულ საშუალებასთან 

ინტეგრაციისთვის დამკვეთის მიერ თითოეული 

პროგრამისთვის კომპანიისთვის გადასახდელი 

მომსახურების საფასური, რომლის მოცულობაც 

მოცემულია აპლიკაციაში;    

1.46. ქვეგამავრცელებელი - ვებ-გვერდის, აპლიკაციის 

ან/და სერვისის ოპერატორი, რომელიც 

შეთანხმებულია გამავრცელებლების 

პლატფორმასთან დამკვეთების ან/და მათი 

პროდუქციის რეკლამირების თაობაზე;  

1.47. მოქმედების ვადა - ხელშეკრულების მოქმედების 

ვადა, ძალაში შესვლის თარიღიდან 

ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტამდე;  

1.48. ტრანზაქცია - ვიზიტორის მიერ თრექინგ 

პერიოდის განმავლობაში პროდუქციის ყიდვის 

ტრანზაქცია, რომელიც დაფიქსირებულია 

თრექინგ კოდის მიერ;   

1.49. თრექინგ კოდი - კომპანიის პროგრამული კოდი, 

რომელიც გამოიყენება ქმედების და ვებ-გვერდის 

დატვირთულობის დასაფიქსირებლად; 

1.50. თრექინგ პოლიტიკა - სტანდარტული პირობებით 

გათვალისწინებული თრექინგ პოლიტიკა;  

1.51. ვიზიტორი - ნებისმიერი პირი, რომელიც გადავა 

ბმულზე;  

1.52. თრექინგ პერიოდი - დროის პერიოდი, რომლის 

განმავლობაშიც ვიზიტორის ქმედება მიეწერება 

გამავრცელებელს და რომლის განმავლობაშიც 

კამპანიის პირობების შესაბამისად გენერირდება 

გამავრცელებლისათვის გადასახდელი საკომისიო; 

1.53. სტანდარტული პირობები - ვებ-გვერდზე - 

www.watts.ge - განთავსებული წინამდებარე 

სტანდარტული პირობები, მასში პერიოდულად 

შეტანილი ცვლილებებისა და დამატებების 

ჩათვლით; 

1.54. ფასდაკლების ვაუჩერი - დამკვეთის მიერ 

კონკრეტული გამავრცელებლისათვის 

პლატფორმაზე 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; 

http://www.watts.ge/
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1.55. პირი - ნებისმიერი ფიზიკური პირი ან 

იურიდიული პირი ან სხვა ორგანიზაციული 

წარმონაქმნი, რომელიც არ წარმოადგენს 

იურიდიულ პირს. 

 

2. პლატფორმაში ჩართვა 

2.1. აპლიკაციაზე (შემდგომში - აპლიკაცია) 

ხელმოწერით, აპლიკაციაში მითითებული პირი 

(შემდგომში - დამკვეთი) გამოხატავს 

პლატფორმაში აპლიკაციით და წინამდებარე 

სტანდარტული პირობებით განსაზღვრული 

პირობებით ჩართვის ნებას;  

2.2. კომპანიასა და დამკვეთს შორის ხელშეკრულება 

(შემდეგში - ხელშეკრულება) დადებულად 

ჩაითვლება კომპანიის მიერ აპლიკაციის 

ხელმოწერის მომენტიდან. აპლიკაცია, 

წინამდებარე სტანდარტული პირობები და 

ნებისმიერი დანართი (მათ შორის სამომავლოდ 

დადებული) წარმოადგენს კომპანიასა და 

დამკვეთს შორის დადებულ ერთ მთლიან 

ხელშეკრულებას.  

  

3. ინტეგრაცია 

3.1. არაუგვიანეს ძალაში შესვლის თარიღისა კომპანია 

გადასცემს დამკვეთს:  

3.1.1. წვდომას თრექინგ კოდზე; და 

3.1.2. ნებისმიერ ინფორმაციას, რაც აუცილებელია 

იმისთვის, რომ მოხდეს დამკვეთის მიერ თრექინგ 

კოდის ინტეგრაცია დამკვეთის ელექტრონულ 

საშუალებასთან, ასევე, გონივრულობის 

ფარგლებში აღმოუჩენს მას აღნიშნული მიზნის  

მიღწევისთვის აუცილებელ მხარდაჭერას.  

3.2. ძალაში შესვლის თარიღიდან არაუგვიანეს 15 

(თხუთმეტი) სამუშაო დღის ვადაში დამკვეთი:  

3.2.1. უზრუნველყოფს თრექინგ კოდის ინტეგრაციას  

დამკვეთის ელექტრონულ საშუალებასთან 

კომპანიის თრექინგ პოლიტიკაში და 

სტანდარტული პირობების შესაბამისად. 

3.2.2. ინტერფეისში ატვირთვის გზით გადასცემს 

კომპანიას სარეკლამო მასალას.  

3.3. თრექინგ კოდის დამკვეთის ელექტრონულ 

საშუალებასთან ინტეგრაციის 

შემოწმების/ტესტირების მიზნით კომპანია 

უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს 

განახორციელოს პროდუქციის 

საკონტროლო/სატესტო შესყიდვა ან/და 

სხვაგვარად შეამოწმოს თრექინგ კოდის დამკვეთის 

ელექტრონული საშუალებასთან ინტეგრაციის 

გამართულობა. საკონტროლო/სატესტო 

შესყიდვის ან/და სხვა სახის შემოწმების 

შემთხვევაში კომპანია შეატყობინებს დამკვეთს, 

ხოლო დამკვეთი ვალდებულია გააუქმოს 

აღნიშნული შემოწმების შედეგები (მაგ. გააუქმოს 

საკონტროლო შესყიდვა) ასეთი შეტყობინების 

მიღებიდან 48 (ორმოცდარვა) საათის 

განმავლობაში. ნებისმიერი ხარჯი, რომელიც 

წარმოიშობა დამკვეთის მიერ შემოწმების (მათ 

შორის საკონტროლო/სატესტო შესყიდვის) 

შედეგების გაუუქმებლობით (მაგ. ნასყიდობის 

საფასური ან/და მიტანის საფასური), სრულად 

დაეკისრება დამკვეთს.  

3.4. დამკვეთი ვალდებულია, დამკვეთის 

ელექტრონულ საშუალებასთან თრექინგ კოდის 

ინტეგრაცია მოახდინოს იმგვარად, რომ არ 

შეიქმნას სტატიკური ან მუდმივი დადასტურების 

გვერდი, რომლითაც კომპანიას (ან ნებისმიერ პირს, 

რომელიც ფლობს ასეთ გვერდს) მიეცემა წვდომა 

ვიზიტორის პერსონალურ მონაცემებზე ან 

სხვაგვარად გახდება მისთვის ტრანზაქციასთან 

დაკავშირებული მონაცემები ხელმისაწვდომი.  

3.5. დამკვეთი დაკარგავს ინტეგრაციის საფასურთან 

დაკავშირებულ ნებისმიერ ფასდაკლებას (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) თუ:  

3.5.1. თუ ის არ უზრუნველყოფს თრექინგ კოდის 

ინტეგრაციას სტანდარტული პირობების 

შესაბამისად; ან  

3.5.2. დამკვეთი ფაქტობრივად არ შექმნის  პროგრამას 

ან/და არ განათავსებს კამპანიას  პლატფორმაზე 

ძალაში შესვლის თარიღიდან არაუმეტეს 20 (ოცი) 

კალენდარული დღის ვადაში.   

3.6. დამკვეთისათვის ცნობილია და ადასტურებს, რომ:  

3.6.1. კომპანია დამოკიდებულია თრექინგ კოდის 

გამართულად გამოყენებაზე ფუნქციონირებაზე;  

3.6.2. ქმედების სრულყოფილი თრექინგისა და 

ჩაწერა/შენახვის უზრუნველსაყოფად დამკვეთმა 

თრექინგ კოდის ინტეგრაცია უნდა 

განახორციელოს კომპანიის მიერ განსაზღვრული 

წესებითა და პირობების მიხედვით.   

3.7. დამკვეთი უზრუნველყოფს თრექინგ კოდის 

ინტეგრაციას დამკვეთის ელექტრონულ 

საშუალებასთან და დამკვეთის ელექტრონული 

საშუალების ნებისმიერ ნაირსახეობასთან (მათ 

შორის მობილურ ვებ-გვერდებთან, მობილურ 

აპლიკაციებთან ან ნებისმიერ სხვა საშუალებასთან, 

რომელიც დაკავშირებულია დამკვეთის 

ელექტრონულ საშუალებასთან), იმგვარად, რომ 

თრექინგ კოდს გააჩნდეს ნებისმიერი ქმედების  (ან 

სხვა გარემოების) რეალურ დროში თრექინგის, 

ასევე იმ გამავრცელებლების იდენტიფიკაციის 
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შესაძლებლობა, რომელთანაც დაკავშირებულია 

აღნიშნული ქმედება ან სხვა გარემოება.  

3.8. მხარეები შეიძლება დამატებით შეთანხმდნენ, რომ 

თრექინგ კოდის დამკვეთის ელექტრონულ 

საშუალებასთან ინტეგრაციას განახორციელებს 

კომპანია. ამ შემთხვევაში დამკვეთი ვალდებულია 

სტანდარტული ინტეგრაციის საფასურის გარდა 

დამატებით გადაუხადოს ერთჯერადი 

ინტეგრაციის საფასური, რომლის მოცულობაც 

მოცემული იქნება აპლიკაციასში.   

  

4. მომსახურება 

4.1. იმ პირობით, რომ დამკვეთის მიერ სრულად და 

ჯეროვნად იქნება შესრულებული 

ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებები, კომპანია: 

4.1.1. გაუწევს დამკვეთს მომსახურებას;  

4.1.2. გადასცემს დამკვეთს წვდომას ინტერფეისზე; და  

4.1.3. გადასცემს დამკვეთს წვდომას თრექინგ კოდის 

იმგვარ განახლებებზე, რომლებსაც კომპანია 

სტანდარტულად ხდის ხელმისაწვდომს. 

4.2. მოქმედების ვადის განმავლობაში დამკვეთი:  

4.2.1. კომპანიისთვის ხელმისაწვდომს გახდის 

სარეკლამო მასალას;   

4.2.2. უზრუნველყოფს, რომ სარეკლამო მასალა იქნება 

რეკლამასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო 

მოთხოვნებთან და სარეკლამო სტანდარტებთან 

შესაბამისი, მათ შორის, სარეკლამო მასალა არ 

იქნება არაკეთილსინდისიერი, არასარწმუნო, 

არაეთიკური ან/და შეცდომაში შემყვანი. იმ 

შემთხვევაში, თუ დამკვეთი წარუდგენს კომპანიას 

მარკეტინგულ გაიდლაინებს, კომპანია 

უფლებამოსილი იქნება დამკვეთის სახელით 

მოიწონოს გამავრცელებლების მიერ აღნიშნული 

მარკეტინგული გაიდლაინების შესაბამისად 

მომზადებული სარეკლამო მასალა, იმ პირობით, 

რომ კომპანიას არ დაეკისრება რაიმე სახის 

პასუხისმგებლობა აღნიშნულთან დაკავშირებით. 

4.2.3. პლატფორმაზე გამავრცელებლებისგან კამპანიაში 

ჩართვის თაობაზე ნების გამოვლენის მიღების 

შემთხვევაში 5 (ხუთი) კალენდარული დღის 

ვადაში დაეთანხმება ან უარყოფს მათ;    

4.2.4. კომპანიის თრექინგ პოლიტიკის შესაბამისად 

უზრუნველყოფს თრექინგ კოდის დამკვეთის 

ელექტრონულ საშუალებასთან ჯეროვან 

ინტეგრაციას, მათ შორის ნებისმიერი 

პროგრამული განახლების გათვალისწინებით; 

4.2.5. დაუყოვნებლივ, ხოლო სადაც ეს შესაძლებელია 

წინასწარ, აცნობებს კომპანიას ნებისმიერი ისეთი 

გარემოების შესახებ, რომელმაც შესაძლოა 

შეაფერხოს თრექინგ კოდის მიერ ქმედების 

გამართულად ჩაწერა/შენახვა/იდენტიფიცირება;   

4.2.6. კომპანიის მოთხოვნის შემთხვევაში, 

გონივრულობის ფარგლებში, გადასცემს კომპანიას 

ნებისმიერ ინფორმაციას, საჭირო წვდომას ან/და 

აღმოუჩენს ნებისმიერი სახის მხარდაჭერას, რაც 

აუცილებელი იქნება მომსახურების გაწევისთვის; 

4.2.7. უზრუნველყოფს, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია, 

რომელსაც ის მიაწვდის კომპანიას იქნება ზუსტი, 

უტყუარი და მოქმედი (განახლებული); და  

4.2.8. დაუყოვნებლივ, ხოლო სადაც ეს შესაძლებელია 

წინასწარ, აცნობებს კომპანიას დამკვეთის 

ელექტრონული საშუალების გათიშვის ან/და 

შეფერხებით მუშაობის თაობაზე.   

  

5. კამპანიების და პროგრამების მართვა 

5.1. პროგრამის გააქტიურება მოხდება მას შემდეგ, რაც 

სრულად შესრულდება სტანდარტული პირობების 

მე-3 მუხლით გათვალისწინებული 

ვალდებულებები. 

5.2. კომპანიის მიერ კამპანიასთან დაკავშირებული 

მომსახურების გაწევა მოხდება კომპანიასა და 

დამკვეთს შორის პერიოდულად შეთანხმებული 

პირობების შესაბამისად. დამკვეთი წარუდგენს 

კომპანიას პროგრამასთან ან/და კამპანიასთან 

დაკავშირებულ სარეკლამო მასალას. კომპანია 

უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ 

განსაზღვორს კონკრეტული კამპანიის შექმნასთან 

დაკავშირებული პირობები და პარამეტრები, 

ხოლო დამკვეთი ვალდებულია იხელმძღვანალოს 

აღნიშნულით.  

5.3. კომპანიამ შესაძლებელია ურჩიოს დამკვეთს 

სათანადო მონაწილე გამავრცელებლები. ამასთან, 

კომპანია არ იქნება დამკვეთის წინაშე რაიმე 

ფორმით პასუხისმგებელი გამავრცელებლების 

ქმედებებზე. 

5.4. დამკვეთის მოთხოვნის შემთხვევაში კომპანია 

ამოიღებს შესაბამის გამავრცელებელს მონაწილე 

გამავრცელებლების ჩამონათვალიდან და 

გაუგზავნის  მონაწილე გამავრცელებელს 

მოთხოვნას, რომ სარეკლამო მასალა აიღოს 

ბმულიდან და გამავრცელებლების ელექტრონული 

საშუალებიდან. კომპანია პასუხს არ აგებს 

მონაწილე გამავრცელებლების მიერ აღნიშნული 

მოთხოვნის შეუსრულებლობაზე.  

5.5. დამკვეთი ანიჭებს უფლებამოსილებას 

გამავრცელებელს, რომ მან განათავსოს 

დამკვეთთან და მის პროდუქციასთან 

დაკავშირებული რეკლამა. 

5.6. დამკვეთი კისრულობს ვალდებულებას, რომ: 
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5.6.1. შეატყობინოს/გააცნოს მონაწილე 

გამავრცელებელს: 

5.6.1.1. ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც დაკავშირებულია 

დამკვეთის ან/და მისი პროდუქციის 

რეკლამირებათან;   

5.6.1.2. ნებისმიერი სარეკლამო სტანდარტი, რაც 

დაკავშირებულია დამკვეთის ან/და მისი 

პროდუქციის რეკლამირებასთან; 

5.6.1.3. სარეკლამო მასალის თაობაზე, რომლებიც შეეხება 

ბავშვებს;  

5.6.1.4. დამკვეთის მიერ, მისი ან/და მისი პროდუქციის 

რეკლამირებასთან დაკავშირებით პერიოდულად 

განსაზღვრული პირობები და მოთხოვნები. 

5.6.2. დაუყოვნებლივ, წერილობითი ფორმით, 

შეატყობინოს კომპანიას, თუ ნებისმიერი 

სარეკლამო მასალა დაკავშირებული იქნება 

ბავშვებთან ან მათ უფლებებთან;  

5.6.3. დაუყოვნებლივ შეატყობინოს კომპანიას, 

მონაწილე გამავრცელებლებთან დაკავშირებით 

პრეტენზიის მიღების თაობაზე; 

5.6.4. დაიცვას მონაწილე გამავრცელებლების მიერ 

დამკვეთის ან/და მისი პროდუქციის 

რეკლამირებასთან დაკავშირებით დადგენილი 

წესები, პირობები და მოთხოვნები.  

5.7. ნებისმიერი წესი, პირობა ან/და მოთხოვნა, 

რომელიც განისაზღვრება/დაწესდება დამკვეთის 

მიერ, დამკვეთის ან/და მისი პროდუქციის 

რეკლამირებასთან დაკავშირებით, 

დაექვემდებარება ხელშეკრულების პირობებს.  

5.8. ექსკლუზიურობის პირობის მოქმედების ვადის 

განმავლობაში დამკვეთს არ აქვს უფლება უარი 

განაცხადოს იმ გამავრცელებელთან 

დაკავშირებით, რომელიც ახორციელებს 

დამკვეთის რეკლამირებას სხვა პარტნიორული 

მარკეტინგული პლატფორმის ან პირადი ან/და 

შიდა პარტნიორული მარკეტინგული 

პლატფორმების ან პროგრამების მეშვეობით. 

5.9. კომპანიის წინასწარი წერილობითი თანხმობით, 

დამკვეთი უფლებამოსილია, რომ კამპანიასთან და 

პროგრამასთან დაკავშირებული საკითხები 

სამართავად გადასცეს მესამე პირს, იმ პირობით, 

რომ დამკვეთი იქნება/დარჩება სრულად 

პასუხისმგებელი მესამე პირის ნებისმიერ 

ქმედებაზე. 

 

6. თრექინგი 

6.1. მხარეები თანხმდებიან, რომ თრექინგ კოდი და 

თრექინგ პოლიტიკა იქნება გამოყენებული 

მხოლოდ ქმედების ჩაწერის/შენახვის და 

საკომისიოების განსაზღვრის მიზნით.  

6.2. თითოეული ტრანზაქცია და ლიდი ჩაითვლება 

დამკვეთის მიერ დადასტურებულად 

ტრანზაქციის/ლიდის ვალიდაციისთანავე ან 

შესაბამისი ვალიდაციის პერიოდის (შემდგომში - 

ვალიდაციის პერიოდი) დასრულებისთანავე, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მისი უარყოფა 

ხდება სტანდარტული პირობების 6.3.-6.4. 

პუნქტების შესაბამისად.  

6.3. თუ ხელშეკრულებით, მათ შორის აპლიკაციით 

სხვა ვადა არ არის განსაზღვრული ვალიდაციის 

პერიოდი სტანდარტულად წარმოადგენს 

შესაბამისი ქმედების განხორციელებიდან 10 (ათი) 

კალენდარულ დღეს. დამკვეთი ვალდებულია 

ტრანზაქციები და ლიდები შეამოწმოს  

ვალიდაციის პერიოდში.  

6.4. ვალიდაციის პერიოდის განმავლობაში, დამკვეთს 

კომპანიისათვის გაგზავნილი წერილობითი (მათ 

შორის ელ. ფოსტის მეშვეობით) შეტყობინების 

საფუძველზე უფლება აქვს მოსთხოვოს კომპანიას  

შემდეგი ტრანზაქციების/ლიდების უარყოფა: 

6.4.1. ის ტრანზაქციები, რომლებზეც დამკვეთი 

წარუდგენს კომპანიას ამ უკანასკნელისათვის 

მისაღებ მტკიცებულებას, რომლითაც 

დადასტურდება, რომ ტრანზაქცია შეწყდა 

კანონმდებლობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე 

ან დამკვეთის ბიზნეს პოლიტიკის შესაბამისად;  ან 

6.4.2. ის ტრანზაქციები და ლიდები, რომლებიც 

შეიქმნა/წარმოიშვა დამკვეთის ან მისი 

პროდუქციის რეკლამირებისათვის დამკვეთის 

მიერ დაწესებული ნებისმიერი პირობის 

დარღვევით და აღნიშნულის დასადასტურებლად  

დამკვეთი წარუდგენს კომპანიას ამ 

უკანასკნელისათვის მისაღებ მტკიცებულებებს; ან 

6.4.3. ის ტრანზაქციები და ლიდები, რომლებიც 

წარმოადგენს გამავრცელებლებლის 

კანონსაწინააღმდეგო ქმედების შედეგს (მაგ. 

თაღლითობა) და აღნიშნულის 

დასადასტურებლად  დამკვეთი წარუდგენს 

კომპანიას ამ უკანასკნელისათვის მისაღებ 

მტკიცებულებებს.  

6.5. დამკვეთი არ არის უფლებამოსილი, მოითხოვოს 

კომპანიისათვის ან/და გამავრცელებისათვის 

დადასტურებულ ტრანზაქციასთან ან/და 

დადასტურებულ ლიდთან (მათ შორის 

იგულისხმება სტანდარტული პირობების 

შესაბამისად დადასტურებულად მიჩნეული 

ტრანზაქციები და ლიდები), ქლიქთან ან/და 

დათვალიერებასთან დაკავშირებით გადახდილი 

საკომისიოს ან ნებისმიერი სხვა გადახდილი 
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თანხის კომპანიისაგან ან/და 

გამავრცელებლებისგან უკან დაბრუნება.   

 

7. ქმედებები, საკომისიოები და ბონუსები 

7.1. საკომისიოების მოცულობას განსაზღვრავს 

დამკვეთი ინტერფეისზე განთავსების გზით. 

საკომისიო დადასტურებული ტრანზაქციისთვის 

შეიძლება განისაზღვროს: 

7.1.1. დადასტურებული ტრანზაქციის ფარგლებში 

გაყიდული პროდუქციის ღირებულების 

პროცენტული ოდენობით; ან 

7.1.2. ფიქსირებული ოდენობით, მიუხედავად 

დადასტურებული ტრანზაქციის ფარგლებში 

გაყიდული პროდუქციის ღირებულებისა. 

7.2. დამკვეთი უფლებამოსილია, მისი დისკრეციის 

ფარგლებში, ინტერფეისში მოცემული პირობებით 

აიღოს დამატებითი საკომისიოს ან/და ბონუსის 

გადახდის ვალდებულება. 

7.3. კომპანია უზრუნველყოფს გადასახდელის იმ 

მონაწილე გამავრცელებლისათვის გადახდას, 

რომელსაც უკავშირდება დადასტურებული 

ტრანზაქცია, დადასტურებული ლიდი, ქლიქი ან 

დათვალიერება. მონაწილე გამავრცელებლისათვის 

შესაბამისი თანხების გადახდა მოხდება მხოლოდ 

იმ შემთხვევაში თუ დამკვეთს სრულად და 

ჯეროვნად ექნება შესრულებული 

ხელშეკრულებით გათვალისიწინებული ფულადი 

ვალდებულებები. 

7.4. დამკვეთი უფლებამოსილია შეცვალოს საკომისიოს 

მოცულობა ინტერფეისის მეშვეობით ან 

კომპანიისათვის გაგზავნილი წერილობითი 

მოთხოვნით. საკომისიოს ცვლილება შეეხება 

სამომავლო ურთიერთობებს და ის ვერ 

გავრცელდება წარსულში განხორციელებულ 

ურთიერთობებზე.    

7.5. საკომისიოს ნებისმიერ ცვლილებაზე ვრცელდება 

ხელშეკრულების მოქმედება და ის არ საჭიროებს 

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანას ან ახალი 

ხელშეკრულების გაფორმებას. 

7.6. კომპანიის მიერ ინტერფეისით ან/და მხარეთა 

შეთანხმებით შესაძლოა დადგენილ იქნას 

საკომისიოს მინიმალური მოცულობა. 

7.7. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მიმართულია 

საკომისიოს, პლატფორმის საფასურის ან ბონუსის 

შემცირებისკენ ან გადახდის თავიდან 

არიდებისკენ, იმ მოტივით, რომ ვიზიტორი 

დამკვეთის ელექტრონულ საშუალებას ასევე ეწვია 

პლატფორმის ფარგლებს მიღმა არსებული 

არხებისა თუ რესურსების მეშვეობით, ჩაითვლება 

დედუპლიკაციად (შემდგომში - დედუპლიკაცია). 

დედუპლიკაცია შესაძლებელია გამოყენებულ 

იქნეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

კომპანიისთვის გონივრული ვადით ადრე იქნება 

წარდგენილი დედუპლიკაციის საფუძველი.   

7.8. დამკვეთი უფლებამოსილია დაეყრდნოს 

დედუპლიკაციის უფლებას თუ ეს არ 

ეწინააღმდეგება ხელშეკრულების სხვა პირობებს 

ან/და თრექინგ პოლიტიკას. დედუპლიკაცია ვერ 

იქნება გამოყენებული იმ შემთხვევაში, თუ 

თრექინგ პერიოდის განმავლობაში ვიზიტორი 

ასევე ეწვია დამკვეთის ელექტრონულ საშუალებას:  

7.8.1. დამკვეთის ელექტრონული საშუალების ვებ-

ბრაუზერში ჩაწერის შედეგად; 

7.8.2. შემდეგ ბმულებზე გადასვლის შედეგად: 

7.8.2.1. საძიებო სისტემაში ძებნის შედეგად ანაზღაურების 

გარეშე შემოთავაზებული/გამოტანილი ბმულები 

(organic search results); 

7.8.2.2. საძიებო სისტემაში დამკვეთის ბრენდული 

სახელებისა თუ პროდუქციის ძებნის შედეგად 

ანაზღაურების საფუძველზე 

შემოთავაზებული/გამოტანილი ბმულები (paid-for 

results);  

7.8.2.3. სოციალურ მედიაში ანაზღაურების გარეშე 

განთავსებული ბმულები (organic social media);  

7.8.2.4. ისეთ ვებ-გვერდებზე განთავსებული ბმულები, 

რომლებიც განკუთვნილია ფასების 

შედარებისთვის;  

7.8.3. შიდა მარკეტინგის განხორციელების (მათ შორის 

იმეილების და საინფორმაციო შეტყობინებების 

გაგზავნის) შედეგად; 

7.8.4. ვიზიტორის შემდეგი საშუალებებით/ფორმით 

რეტარგეტირების შედეგად: 

7.8.4.1. იმეილი; 

7.8.4.2. ტელეფონი; 

7.8.4.3. შუალედური ვებ-გვერდები და პოპ-აპები;  

7.8.4.4. ვიზიტორის ნებისმიერი სხვა ქცევა, სანამ ის 

იმყოფება დამკვეთის ელექტრონულ საშუალებაზე.   

 

8. ქმედების დადასტურება  

8.1. დასადასტურებელი ქმედება (შემდგომში - 

დასადასტურებელი ქმედება) გულისხმობს, 

როგორც დასადასტურებელ ლიდს (შემდგომში - 

დასადასტურებელი ლიდი), ასევე 

დასადასტურებელ ტრანზაქციას (შემდგომში - 

დასადასტურებელი ტრანზაქცია).  

8.2. დასადასტურებელი ლიდი არის თრექინგ 

პერიოდში გენერირებული ლიდი: ა) რომელიც არ 

იყო დაფიქსირებული თრექინგ კოდის მიერ ან/და 

არ იყო დადასტურებული დამკვეთის მიერ 

სტანდარტული პირობების მე-6 მუხლის 
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შესაბამისად; და ბ) რომელთან დაკავშირებითაც 

მონაწილე გამავრცელებელი, კომპანიისთვის 

მისაღები ფორმით დაადასტურებს, რომ ის უნდა 

დაფიქსირებულიყო თრექინგ კოდის მიერ ან/და 

უნდა დადასტურებულიყო დამკვეთის მიერ 

სტანდარტული პირობების მე-6 მუხლის 

შესაბამისად.  

8.3. დასადასტურებელი ტრანზაქცია არის თრექინგ 

პერიოდში ვიზიტორის მიერ განხორციელებული 

ყიდვის ოპერაცია: ა) რომელიც არ იყო 

დაფიქსირებული თრექინგ კოდის მიერ ან/და არ 

იყო დადასტურებული დამკვეთის მიერ 

სტანდარტული პირობების მე-6 მუხლის 

შესაბამისად; და ბ) რომელთან დაკავშირებითაც 

მონაწილე გამავრცელებელი, კომპანიისთვის 

მისაღები ფორმით დაადასტურებს, რომ ის უნდა 

დაფიქსირებულიყო თრექინგ კოდის მიერ ან/და 

უნდა დადასტურებულიყო დამკვეთის მიერ 

სტანდარტული პირობების მე-6 მუხლის 

შესაბამისად.  

8.4. ტერმინები დადასტურებული ტრანზაქცია და 

დადასტურებული ლიდი შესაბამისად მოიცავენ 

დასადასტურებელ ტრანზაქციას და 

დასადასტურებელ ლიდს ამ მუხლის შესაბამისად.  

8.5. ვალიდაციის პერიოდი დასადასტურებელი 

ქმედებებისთვის შეადგენს 7 (შვიდი) 

კალდენდარულ დღეს.  

8.6. კომპანია აძლევს დამკვეთს უფლებას 

დაადასტუროს დასადასტურებელი ქმედება. 

კომპანია გონივრულ ვადაში გასცემს პასუხს 

დამკვეთის შეკითხვებს დასადასტურებელ 

ქმედებასთან დაკავშირებით. 

8.7. დამკვეთი გონივრულობის ფარგლებში ეცდება, 

რომ დაადასტუროს დასადასტურებელი ქმედებები 

სტანდარტული პირობების 8.5. პუნქტით 

გათვალისწინებულ ვადაში.  

8.8. დამკვეთი კისრულობს ვალდებულებას 

დაადასტუროს დასადასტურებელი ქმედებები 

კეთილსინდისიერად და:  

8.8.1. დეტალურად გაეცნოს მონაწილე 

გამავრცელებლების მიერ დასადასტურებელ 

ქმედებებთან დაკავშირებით წარმოდგენილ 

ინფორმაციას, რომელიც გამიზნულია იმის 

დასამტკიცებლად, რომ დასადასტურებელი 

ქმედება დამკვეთის მიერ უნდა 

დადასტურებულიყო სტანდარტული პირობების 

მე-6 მუხლით გათვალისწინებული პირობების 

შესაბამისად; 

8.8.2. ისე, რომ აღნიშნული შეესაბამებოდეს მის წარსულ 

მიდგომებს ქმედებების დადასტურებასთან 

დაკავშირებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი 

წარუდგინოს კომპანიას და მონაწილე 

გამავრცელებელს შესაბამისი არგუმენტაცია. 

8.9. დამკვეთი უფლებამოსილია მოსთხოვოს 

კომპანიას შემდეგი დასადასტურებელი 

ტრანზქციების/დასადასტურებელი ქმედებების 

უარყოფა:  

8.9.1. ის დასადასტურებელი ტრანზაქციები, რომლებზეც 

დამკვეთი წარუდგენს კომპანიას ამ 

უკანასკნელისათვის მისაღებ მტკიცებულებას, 

რომლითაც დადასტურდება, რომ ტრანზაქცია 

შეწყდა კანონმდებლობის მოთხოვნებიდან 

გამომდინარე ან დამკვეთის ბიზნეს პოლიტიკის 

შესაბამისად;  ან  

8.9.2. ის დასადასტურებელი ქმედებები, რომლებიც:  

8.9.2.1. შეიქმნა/წარმოიშვა დამკვეთის ან მისი 

პროდუქციის რეკლამირებისათვის დამკვეთის 

მიერ დაწესებული ნებისმიერი პირობის 

დარღვევით და აღნიშნულის დასადასტურებლად  

დამკვეთი წარუდგენს კომპანიას ამ 

უკანასკნელისათვის მისაღებ მტკიცებულებებს; ან 

8.9.3. წარმოადგენს მონაწილე გამავრცელებლების 

კანონსაწინააღმდეგო ქმედების შედეგს (მაგ. 

თაღლითობა) და აღნიშნულის 

დასადასტურებლად  დამკვეთი წარუდგენს 

კომპანიას ამ უკანასკნელისათვის მისაღებ 

მტკიცებულებებს.    

8.9.4. თუ არ მოხდება უარყოფა, დასადასტურებელი 

ქმედება ჩაითვლება  დადასტურებულად 

სტანდარტული პირობების 8.5. პუნქტით 

გათვალისწინებულ ვადის დასრულებისთანავე.    

 

9. მომსახურების საფასური, საკომისიო და 

ანგარიშსწორება 

  

9.1. მომსახურების საფასური და საკომისიო  

9.1.1. დამკვეთი ყოველგვარი დაქვითვისა თუ 

შემცირების გარეშე გადაუხდის კომპანიას: 

9.1.1.1. ინტეგრაციის საფასურს, რეინტეგრაციის საფასურს, 

ყოველთვიურ მინიმალურ მომსახურების 

საფასურს, ასევე, პლატფორმის საფასურს 

თითოეული დადასტურებული ტრანზაქციისთვის, 

ქლიქისთვის და 1000 (ათასი) 

დათვალიერებისთვის; 

9.1.1.2. საკომისიოს თითოეული დადასტურებული 

ტრანზაქციისთვის, ქლიქისთვის და 1000 (ათასი) 

დათვალიერებისთვის, ასევე ბონუსებს.    

9.1.2. შეფერხების განმავლობაში მომსახურების 

საფასური, ბონუსი და საკომისიო განისაზღვრება 

კომპანიის მიერ, ხოლო მათი მოცულობის 
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განსაზღვრისას კომპანია გაითვალისწინებს 

დამკვეთის მიერ გადახდილი (მათ შორის წინა 

პერიოდისთვის) მომსახურების საფასურისა და 

საკომისიოს საშუალო მოცულობას. 

9.1.3. კომპანიის მიერ სტანდარტული პირობების 9.1.2. 

პუნქტის შესაბამისად მომსახურების საფასურის, 

ბონუსის და საკომისიოს  განსაზღვრის შემდგომ, 

კომპანია მოახდენს შესაბამისი გამავრცელებლების 

ინფორმირებას. 

 

9.2. ანგარიშსწორება 

9.2.1. მხარეები აპლიკაციით შეიძლება შეთანხმდნენ, 

რომ მომსახურების საფასურის, საკომისიოს და 

ბონუსის გადახდა მოხდება ავანსად ან ვადის 

ბოლოს ანგარიშსწორებით. 

 

9.2.2. მომსახურების საფასურის, საკომისიოს და ბონუსის 

ავანსად გადახდა 

9.2.2.1. თუ მხარეები სხვა რამეზე არ შეთანხმდებიან 

დამატებით, ძალაში შესვლის თარიღში კომპანია 

გაუგზავნის დამკვეთს ავანსის თანხისა და 

ინტეგრაციის საფასურის გადახდის მოთხოვნას, 

რაც დამკვეთის მიერ გადაიხდება არაუგვიანეს 

პლატფორმაზე რეგისტრაციიდან 2 (ორი) სამუშაო 

დღის ვადაში. 

9.2.2.2. დამკვეთი ვალდებულია მოქმედების ვადის 

განმავლობაში პერიოდულად შეავსოს ავანსის 

თანხა, როგორც კი მისი მოცულობა ჩამოცდება 

თავდაპირველ ოდენობას ან მხარეთა მიერ 

დამატებით შეთანხმებულ ოდენობას (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში). მხარეები შესაძლოა 

დამატებით შეთანხმდნენ, რომ ავანსის თანხის 

შევსებასთან დაკავშირებთ კომპანია ყოველ ჯერზე 

გაუგზავნის დამკვეთს მოთხოვნას. 

9.2.3. პლატფორმის საფასური და საკომისიო კომპანიის 

მიერ გამოიქვითება ავანსის თანხიდან: 

9.2.3.1. დადასტურებული ტრანზაქციებისთვის და 

დადასტურებული ლიდებისთვის, მათი 

დადასტურების მომენტში ან იმ მომენტში, როცა 

ისინი მიიჩნევა დადასტურებულად 

სტანდარტული პირობების მე-6 მუხლის 

შესაბამისად; და 

9.2.3.2. ქლიქებისთვის ან 1000 (ათასი) 

დათვალიერებისთვის, დაუყოვნებლივ.   

9.2.4. ბონუსის თანხის გამოქვითვას კომპანია მოახდენს 

ავანსის თანხიდან, ბონუსის 

შეთანხმებისთანავე/დაწესებისთანავე.  

9.2.5. დამკვეთის მიერ შესაბამისი კალენდარული 

თვისთვის გათვალისწინებული საკომისიოს, 

ბონუსის, ყოველთვიური მინიმალური 

მომსახურების საფასურისა და პლატფორმის 

საფასურის გადახდის მიზნით კომპანია შესაბამის 

თანხებს არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული 

თვის 10 რიცხვისა ჩამოწერს ავანსის თანხიდან. 

ამასთან, თუ წინა კალენდარული თვისთვის 

გადასახდელი პლატფორმის საფასურის 

მოცულობა აღემატება ყოველთვიურ მინიმალური 

მომსახურების საფასურს, შემდგომი თვის 

ყოველთვიური მინიმალური მომსახურების 

საფასური გაუქმდება სრულად.  

9.2.6. კომპანია უფლებამოსილია, მაგრამ არ არის 

ვალდებული შეაჩეროს მომსახურება ავანსის 

თანხის ამოწურვის შემთხვევაში, ამასთან ავანსის 

თანხის ამოწურვისა და გადახარჯვისას დამკვეთი 

ვალდებულია კომპანიის მოთხოვნისთანავე, 

დაუყოვნებლივ გადაუხადოს კომპანიას 

გადახარჯული თანხები.    

9.2.7. კომპანიისათვის გადახდილ ავანსის თანხას არ 

ერიცხება რაიმე სახის სარგებელი.  

9.2.8. ავანსის თანხის მოცულობა შესაძლებელია 

შეიცვალოს მხარეთა შეთანხმებით.  

 

9.2.9. მომსახურების საფასურის, საკომისიოს და ბონუსის 

გადახდა ვადის ბოლოს ანგარიშსწორებით 

9.2.9.1. დამკვეთის მიერ შესაბამისი კალენდარული 

თვისთვის გათვალისწინებული საკომისიოს, 

ბონუსის, ყოველთვიური მინიმალური 

მომსახურების საფასურისა და პლატფორმის 

საფასურის გადახდის მიზნით კომპანია 

არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული თვის 5 

რიცხვისა გაუგზავნის ინვოისს დამკვეთს, ხოლო 

დამკვეთი ინვოისში მითითებულ თანხის 

გადახდას უზრუნველყოფს არაუგვიანეს 5 (ხუთი) 

კალენდარული დღის ვადაში. ამასთან, თუ წინა 

კალენდარული თვისთვის გადასახდელი 

პლატფორმის საფასურის მოცულობა აღემატება 

ყოველთვიურ მინიმალური მომსახურების 

საფასურს, შემდგომი თვის ყოველთვიურ 

მინიმალური მომსახურების საფასური გაუქმდება 

სრულად.  

9.3. თუ კომპანია და გამავრცელებელი სხვა რამეზე არ 

შეთანხმდებიან, გამავრცელებლის მიერ შესაბამის 

კალენდარულ თვეს გენერირებულ საკომისიოს და 

ბონუსს კომპანია გამავრცელებელს გადაურიცხავს 

არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული თვის 

ბოლო სამუშაო დღისა, იმ პირობით, რომ დამკვეთს 

სრულად და ჯეროვნად ექნება შესრულებული 

ხელშეკრულებით გათვალსიწინებული ყველა 

გადასახდელის გადახდის ვალდებულება. 

კომპანია უფლებამოსილია დააწესოს მინიმალური 
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საკომისიოს მოცულობა, რომლის დაგროვებამდეც 

არ მოხდება საკომისიოს გამავრცელებლისათვის 

გადახდა.  

9.4. ხელშეკრულების ფარგლებში არსებული 

ნებისმიერი გადასახდელი (მომსახურების 

საფასური, საკომისიო, ბონუსი ან/და სხვა) მოიცავს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 

გადასახადებსა და გადასახდელებს, გარდა 

დამატებული ღირებულების გადასახადისა.   

9.5. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ნებისმიერი თანხის გადახდა უნდა მოხდეს 

ეროვნულ ვალუტაში ან მხარეთა მიერ 

შეთანხმებულ სხვა ვალუტაში თუ ეს დაშვებული 

იქნება კანონმდებლობით.  

 

10. დამკვეთის ურთიერთობა გამავრცელებლებთან  

10.1. მოქმედების ვადის განმავლობაში და მოქმედების 

ვადის დასრულებიდან 2 (ორი) თვის 

განმავლობაში დამკვეთი არ არის უფლებამოსილი 

პირდაპირ ან არაპირდაპირ დადოს ან ეცადოს 

ნებისმიერ მოქმედ ან ყოფილ მონაწილე 

გამავრცელებელთან ნებისმიერი სახის გარიგების 

დადება, რომლითაც:  

10.1.1. ნებისმიერი მოქმედი ან ყოფილი მონაწილე 

გამავრცელებლების სასარგებლოდ ხდება 

ნებისმიერი სახის მარკეტინგული/სარეკლამო 

მომსახურების სანაცვლოდ თანხის გადახდა ან/და 

რაიმე სარგებლის გადაცემა ან/და მათი შეპირება; 

ან   

10.1.2. მოქმედ ან ყოფილ მონაწილე გამავრცელებელს 

ეკრძალება სხვა დამკვეთების რეკლამირება ან/და 

უკარგავს მათ აღნიშნულის ინტერესს.  

10.2. სტანდარტული პირობების 10.1. პუნქტით ნაკისრი 

ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში 

დამკვეთი ვალდებულია, კომპანიის 

მოთხოვნისთანავე აუნაზღაუროს მას თანხა 

მოქმედი და ყოფილი მონაწილე 

გამავრცელებლებისათვის პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ გადახდილი და გადასახდელი 

საკომისიოებისა და მომსახურების საფასურის 

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. 

10.3. მხარეები ადასტურებენ, რომ სტანდარტული 

პირობების მე-10 მუხლი შეეხება მოქმედ და 

ყოფილ მონაწილე გამავრცელებლებს, მიუხედავად 

იმისა არსებობს თუ არა მათსა და დამკვეთს შორის 

რაიმე სახის მიმდინარე ურთიერთობა.  

  

11. ექსკლუზიურობა 

11.1. სტანდარტული პირობების მე-11 მუხლი 

მოქმედებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

აპლიკაციაში ხელშეკრულების ტიპად 

მონიშნულია „ექსკლუზიური“ (შემდგომში - 

ექსკლუზიურობის პირობა). 

11.2. დამკვეთი აცხადებს და კისრულობს 

ვალდებულებას, რომ ის პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ არ დადებს ან/და არ ეცდება დადოს 

ნებისმიერი სახის გარიგება (ხელშეკრულება, 

მემორანდუმი ან და სხვა), მარკეტინგული 

პლატფორმის ოპერატორთან ან/და 

მარკეტინგული პროდუქტებისა თუ 

მომსახურების მიმწოდებელთან, 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან/და მის 

მსგავს საგანზე. 

11.3. მოქმედების ვადის განმავლობაში, დამკვეთი არ 

იქნება უფლებამოსილი გამოიყენოს 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულის 

იდენტური ან მსგავსი მარკეტინგული პროგრამა.  

11.4. დამკვეთის მიერ ექსკლუზიურობის პირობის 

მოქმედების ვადის განმავლობაში ცალმხრივად, 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

საფუძვლების გარეშე, უმიზეზოდ შეწყვეტის (მათ 

შორის იგულისხმება ფაქტობრივი შეწყვეტაც) 

ან/და სტანდარტული პირობების 11.2. პუნქტით 

ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევის 

შემთხვევაში დამკვეთი ვალდებულია, კომპანიის 

მოთხოვნისთანავე აუნაზღაუროს მას თანხა 

ნებისმიერი გამავრცელებლებისთვის ან 

მარკეტინგული პლატფორმის ოპერატორისთვის 

პირდაპირ ან არაპირდაპირ გადახდილი და 

გადასახდელი საკომისიოებისა და კომპანიისთვის 

გადახდილი მომსახურების საფასურის 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.  

 

12. განცხადებები და გარანტიები  

12.1. თითოეული მხარე აცხადებს და იძლევა 

გარანტიას, რომ მოქმედების ვადის განმავლობაში: 

12.1.1. აქვს/ექნება სრული უფლებამოსილება დადოს 

ხელშეკრულება;  
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12.1.2. გააჩნია ყველა აუცილებელი ლიცენზია, თანხმობა 

და ნებართვა, რაც აუცილებელია ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და 

ჯეროვნად შესრულებისთვის;  

12.1.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 

შესრულებისას დაიცავს კანონმდებლობას, 

გამოიჩენს კეთილსინდისიერებასა და გონივრული 

მზრუნველობას; და  

12.1.4. არ გააკეთებს რაიმე სახის ყალბ, შეცდომაში 

შემყვან, პატივისა და ღირსების შემლახავ 

განცხადებას მეორე მხარესთან დაკავშირებით 

ან/და მის მიმართ.  

12.2. დამკვეთი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ 

მოქმედების ვადის განმავლობაში: 

12.2.1. ყველა მარკეტინგული მასალა იქნება სარეკლამო 

სტანდარტებთან შესაბამისობაში;  

12.2.2. სტანდარტული პირობების შესაბამისად მისი 

სახელით საკომისიოს ნებისმიერი ცვლილება 

განხორციელდება უფლებამოსილი პირის მიერ. 

 

13. ინტელექტუალური საკუთრება 

13.1. დამკვეთი გადასცემს კომპანიას არაექსკლუზიურ, 

გადაცემად, უსასყიდლო, ტერიტორიული 

შეზღუდვის გარეშე მოქმედ ლიცენზიას 

სარეკლამო მასალის ინტერფეისზე გამოქვეყნების 

და მისი შემდეგი მიზნებით გამოყენებისათვის: 

13.1.1. პლატფორმის ოპერირება;   

13.1.2. მონაწილე გამავრცელებლების მიერ დამკვეთისა 

და მისი პროდუქციის რეკლამირება;  

13.1.3. დამკვეთის წინასწარი წერილობითი თანხმობით, 

მისი ბიზნეს საქმიანობის რეკლამირება;  

13.1.4. დამკვეთის ვებ-გვერდის დატვირთულობის და 

მომხმარებელთა ქცევის შესწავლა, ასევე 

ტრანზაქციების  რეპორტინგი. 

13.2. კომპანია უფლებამოსილია  სტანდარტული 

პირობებით გათვალისწინებული ლიცენზია 

ქველიცენზიით გადასცეს მონაწილე 

გამავრცელებლებს იმ ფარგლებში და 

მოცულობით, რაც აუცილებელია მონაწილე 

გამავრცელებლების მიერ დამკვეთისა და მისი 

პროდუქციის პლატფორმის მეშვეობით 

რეკლამირებისათვის.  

13.3. სტანდარტული პირობების 13.2. პუნქტის 

შესაბამისად მონაწილე გამავრცელებლისათვის 

გადაცემული ქველიცენზია ასევე ქველიცენზიით 

გადაეცეს ქვეგამავრცელებლებს სტანდარტული 

პირობების 13.2. პუნქტით გათვალისწინებული 

პირობებით.  

13.4. სტანდარტული პირობების 13.3. პუნქტის 

შესაბამისად ქვეგამავრცელებლებისთვის 

გადაცემული ლიცენზიის დამატებით გადაცემა 

დაუშვებელია დამკვეთის წინასწარი წერილობით 

თანხმობის გარეშე.  

13.5. კომპანია გადასცემს დამკვეთს არაექსკლუზიურ, 

არაგადაცემად (მათ შორის ქველიცენზიის სახით), 

უსასყიდლო და ტერიტორიული შეზღუდვის 

გარეშე მოქმედ ლიცენზიას: ა) თრექინგ კოდზე, 

დამკვეთის ელექტრონულ საშუალებაზე 

გამოსაყენებლად; და ბ) ინტერფეისით 

სარგებლობაზე.  აღნიშნული ლიცენზიის 

გამოყენება უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ 

მოცულობით რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ 

დამკვეთი ჩაერთოს პლატფორმაში და შეასრულოს 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.   

13.6. დამკვეთი 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.  

13.7. თითოეული მხარე სრულად ინარჩუნებს 

საკუთრების უფლებას ინტელექტუალურ 

საკუთრებაზე, რომელიც სტანდარტული 

პირობების მე-13 მუხლის ფარგლებშია 

გადაცემულია ან/და შექმნილია ხელშეკრულების 

ფარგლებში. 

13.8. დამკვეთი კისრულობს ვალდებულებას, რომ 

კომპანიას და მის ჯგუფში შემავალ კომპანიებს (მათ 

შორის, მათ დირექტორებს, თანამშრომლებს, 

აგენტებს, 

გამავრცელებლებს/აქციონერებს/დამფუძნებლებს 

ან/და ნებისმიერ კონტრაქტორს) სარეკლამო 

მასალის კომპანიის და მონაწილე 

გამავრცელებლების მიერ ხელშეკრულების 

პირობების შესაბამისად გამოყენებასთან 

დაკავშირებით ან/და მისგან გამომდინარე არ 

დაეკისრება რაიმე სახის პასუხისმგებლობა, ზიანი, 

ხარჯი (მათ შორის სასამართლო ხარჯები) და არ 

მოხდება მათთვის რაიმე სახის მოთხოვნის 

წაყენება, მათი ჩართვა რაიმე სახის დავაში ან/და 

სასამართლო პროცესში (მათ შორის ნებისმიერი 

მესამე მხარის მიერ), ხოლო დაკისრების 

შემთხვევაში სრულად 

აუნაზღაუროს/დაუკომპენსიროს მათ ნებისმიერი 

სახის ზიანი და ხარჯი.  

   

14. კონფიდენციალურობა 

14.1. მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას დაიცვან 

კონფიდენციალური ინფორმაცია. თითოეული 

მხარე კონფიდენციალურ ინფორმაციას 
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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.  

14.2. ხელშეკრულების ფარგლებში 

კონფიდენციალურობის ვალდებულება არ 

ვრცელდება ინფორმაციაზე, რომელიც: 

14.2.1. გავრცელებულია საჯარო წყაროებში (გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული მოხდა 

ხელშეკრულების დარღვევის შედეგად); 

14.2.2. რომელიც ინფორმაციის მიმღები მხარის მიერ 

მოპოვებულია მეორე მხარისაგან 

დამოუკიდებლად; 

14.2.3. ინტერფეისზეა განთავსებული და შეეხება 

დამკვეთთან, მისი პროგრამებთან და კამპანიებთან 

დაკავშირებულ სტატისტიკას (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში). აღნიშნული ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომი იქნება გამავრცელებლებისთვის 

და ემსახურება მათ მიერ დამკვეთებთან 

დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებას.  

14.2.4. მჟღავნდება შესაბამისი კანონმდებლობის ან/და 

სასამართლოს გადაწყვეტილების,  განჩინების 

ან/და მითითების შესასრულებლად. 

14.3. კომპანია უფლებამოსილია კონფიდენციალური 

ინფორმაცია, შესაბამისი მხარის თანხმობის ან/და 

შეტყობინების გარეშე, საკუთარი 

შეხედულებისამებრ გადასცეს/გაუმჟღავნოს 

ჯგუფში შემავალ კომპანიებს; 

14.4. წინამდებარე მუხლი მოქმედებს მოქმედების ვადის 

განმავლობაში და ხელშეკრულების შეწყვეტიდან 5 

(ხუთი) წლის ვადით. 

 

15. პერსონალური მონაცემების დაცვა და ქუქი 

პლიტიკა 

15.1. დამკვეთი და კომპანია აცხადებენ და 

ადასტურებენ, რომ დაიცავენ პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის რეგულაციებით დადგენილ 

ნებისმიერ მოთხოვნასა და ვალდებულებას. 

თითოეული მხარე აცხადებს, რომ მაქსიმალურად 

გაუწევს მეორე მხარეს ნებისმიერი სახის 

დახმარებას, რომელიც საჭირო იქნება შესაბამისი 

მხარის მიერ წინამდებარე მუხლის 

შესრულებისათვის. 

15.2. დამკვეთი და კომპანია კისრულობენ 

ვალდებულებას, რომ დაიცავენ ნებისმიერ 

ხელშეკრულებას, რომელიც მათ შორის 

დაიდო/დაიდება პერსონალური მონაცემების 

დაცვასთან დაკავშირებით. 

15.3. დამკვეთი არ არის უფლებამოსილი ინტერფეისის 

მიერ გენერირებული ინფორმაცია გამოიყენოს 

ვიზიტორების მონაცემთა ბაზის შესაქმნელად. 

15.4. დამკვეთი კისრულობს ვალდებულებას, არ 

ჩაიდინოს ან არ ეცადოს ისეთი მოქმედების 

ჩადენას, რომელიც გამოიწვევს კომპანიის მხრიდან 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის რეგულაციების 

დარღვევას.  

15.5. დამკვეთი კისრულობს ვალდებულებას, რომ 

მოიპოვოს ვიზიტორთა და დამკვეთის 

ელექტრონული საშუალების სხვა მომხმარებელთა 

წინასწარი, ნებსითი, კონკრეტული, 

ინფორმირებული, არაორაზროვანი და 

გამოთხოვადი თანხმობა პერსონალური 

მონაცემების დამუშავებასთან, ქუქი 

პოლიტიკასთან და კომპანიის სხვა თრექინგ 

ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით და მისი 

მოთხოვნისთანავე, დაუყოვნებლივ მიაწოდოს 

აღნიშნული თანხმობები კომპანიას. 

15.6. დამკვეთი იძლევა გარანტიას, რომ არ გადასცემს 

კომპანიას პერსონალურ მონაცემებს კომპანიის 

წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული 

აუცილებელია პლატფორმის ჩვეულებრივი 

საქმიანობის ფარგლებში ოპერირებისათვის;  

15.7. დამკვეთი ვალდებულია აუნაზღაუროს კომპანიას 

წინამდებარე მუხლით ან/და პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის რეგულაციის დარღვევის 

შედეგად დაკისრებული ნებისმიერი პირდაპირი 

თუ ირიბი ჯარიმა/საურავი ან/და სხვა ხარჯი. 

 

16. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა 

16.1. წინამდებარე მუხლი სრულად და ამომწურავად 

განსაზღვრავს კომპანიის და ჯგუფში შემავალი 

კომპანიის პასუხისმგებლობას ხელშეკრულების 

ფარგლებში; 

16.2. კომპანია და ჯგუფში შემავალი კომპანია არ აგებს 

პასუხს დამკვეთისთვის მიყენებულ ნებისმიერ 

ზიან/ზარალზე ან/და ხარჯზე, თუკი კომპანიის 

მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 

შეუსრულებლობა გამოწვეული იყო დამკვეთის 

მოქმედების ან/და უმოქმედობის შედეგად;  

16.3. კომპანია და ჯგუფში შემავალი კომპანია პასუხს არ 

აგებს დამკვეთისთვის მიყენებულ ნებისმიერი 

სახის ზიანზე/ზარალზე/ხარჯზე, მათ შორის 

ანაზღაურებას არ ექვემდებარება მიუღებელი 

შემოსავალი, რეპუტაციული ზიანი, 

მოსალოდნელი დანაზოგის ან/და ეკონომიკური ან 
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გუდვილთან დაკავშირებული დანაკარგი. ასევე, 

კომპანია არ აგებს პასუხს ნებისმიერი სახის 

ზიან/ზარალზე, რომელიც გამოწვეულია 

გამავრცელებლების ქმედებიდან ან/და 

უმოქმედობიდან;  

16.4. კომპანიის და ჯგუფში შემავალი კომპანიების 

ხელშეკრულებიდან და დელიქტიდან 

გამომდინარე (მათ შორის 

გაუფრთხილებლობით/დაუდევრობით ან 

საკანონმდებლო მოთხოვნების დარღვევით 

გამოწვეული) პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება 

ზიანის/ზარალის ან/და ხარჯის გამომწვევი 

შემთხვევის დადგომამდე 12 (თორმეტი) თვის 

განმავლობაში, დამკვეთის მიერ კომპანიისთვის 

ფაქტობრივად გადახდილი პლატფორმის 

საფასურის ოდენობით;   

16.5. დამკვეთი ადასტურებს, რომ გაცნობილია 

პლატფორმის, ინტერფეისის, თრექინგ კოდის ან/და 

მომსახურების სპეციფიკას და მისთვის, ცნობილია 

მათი გამოყენების წესები, შესაბამისად კომპანია 

გამორიცხავს ნებისმიერ გარანტიას პლატფორმის, 

ინტერფეისის, თრექინგ კოდის ან/და 

მომსახურების გამოყენების ან/და მათი 

გამოყენების  შედეგებთან დაკავშირებით. 

მხარეებისათვის ცნობილია, რომ პლატფორმისა და 

ინტერფეისის გამართულად მუშაობა 

დამოკიდებულია მესამე მხარეზე და არ არის 

დამოკიდებული კომპანიაზე. კომპანია 

გამორიცხავს ნებისმიერ გარანტიას:  

16.5.1. პლატფორმის, ინტერფეისის ან/და თრექინგ კოდის 

გამართულად, უშეცდომოდ, შეუფერხებლად 

მუშაობასთან დაკავშირებით; 

16.5.2. ნებისმიერი დეფექტის/უზუსტობის/შეცდომის 

აღმოფხვრასთან დაკავშირებით;  

16.5.3. პლატფორმის, ინტერფეისის და თრექინგ კოდის 

ვირუსებისაგან, საზიანო ფაილებისაგან, 

ტროიანისაგან ან/და სხვა სახის მავნე 

ფაილებისაგან თავისუფლების თაობაზე;   

16.5.4. მიღებული უსაფრთხოების ზომების საკმარისობის 

თაობაზე;  

16.5.5. ნებისმიერი გამავრცელებლების ან/და მისი 

ტექნოლოგიის თაობაზე; და 

16.5.6. სისწორის, უშეცდომობის, საიმედოობის თაობაზე. 

16.6. ხელშეკრულებით არ გამოირიცხება კომპანიის და 

ჯგუფში შემავალი კომპანიის პასუხისმგებლობა 

გარდაცვალების, ჯანმრთელობის დაზიანების 

ან/და თაღლითობის შემთხვევებში.  

 

17. ხელშეკრულების მოქმედება და შეწყვეტა 

17.1. ხელშეკრულება ძალაშია ძალაში შესვლის 

თარიღიდან და მოქმედებს თავდაპირველი 

მოქმედების ვადით. თავდაპირველი მოქმედების 

ვადის და განახლების ვადის გასვლისთანავე 

ხელშეკრულება ყოველ ჯერზე ავტომატურად 

გაგრძელდება განახლების ვადით, თუ 

თავდაპირველი მოქმედების ვადის ან შესაბამისი 

განახლების ვადის გასვლამდე 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღით ადრე რომელიმე მხარე 

წერილობით უარს არ განაცხადებს ვადის 

განახლებასთან დაკავშირებით. 

17.2. კომპანია უფლებამოსილია დაუყოვნებლივ 

შეწყვიტოს ხელშეკრულება დამკვეთისათვის  

გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინებით თუ: 

17.2.1. დამკვეთი დაარღვევს სტანდარტული პირობების  

3.2.1, 4.2.4. ან/და 4.2.5. პუნქტით ნაკისრ 

ვალდებულებას ან/და მხარეთა შორის 

გაფორმებული ნებისმიერი სხვა ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ ექვივალენტურ 

ვალდებულებას/პირობას.  

17.2.2. დამკვეთი არ აღმოუჩენს კომპანიას 

გონივრულობის ფარგლებში მოთხოვნილ 

მხარდაჭერას; ან 

17.2.3. ძალაში შესვლის თარიღიდან 90 (ოთხმოცდაათი) 

კალენდარული დღის განმავლობაში არ ექნება 

აქტივობა პლატფორმაზე, მაგ. არ ექნება 

განთავსებული კამპანია ან პროგრამა. 

17.3. კომპანია უფლებამოსილია შეაჩეროს 

ხელშეკრულების მოქმედება იმ ვადის 

განმავლობაში, რა ვადაშიც დამკვეთი არღვევს 

ხელშეკრულებით ან/და მხარეთა შორის 

გაფორმებული ნებისმიერი სხვა ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ ვალდებულებას/პირობას.  

17.4. თითოეული მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად 

შეწყვიტოს ხელშეკრულება მეორე მხარისათვის 

არანაკლებ 3 (სამი) თვით ადრე გაგზავნილი 

წერილობითი შეტყობინებით. ამასთან, დამკვეთი 

არ არის უფლებამოსილი ისარგებლოს 

წინამდებარე პუნქტით გათვალისიწნებული 

უფლებით თუ ხელშეკრულება ითვალისწინებს 

ექსკლუზიურობის პირობას.  

17.5. სტანდარტული პირობების 17.4. პუნქტით 

გათვალისწინებული ვადა გაიზრდება ყველა 

მიმდინარე კამპანიის დასრულებისთვის საჭირო 

დროით. 

17.6. ხელშეკრულებით მინიჭებული უფლებების 

გამორიცხვის გარეშე, თითოეული მხარე 

უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება 

დაუყოვნებლივ, მეორე მხარისათვის შესაბამისი 



14 

 

წერილობითი შეტყობინების გაგზავნისთანავე, იმ 

შემთხვევაში, თუ:  

17.6.1. მეორე მხარე მატერიალურად არღვევს 

ხელშეკრულებას და თუ დარღვევა აღმოფხვრადია, 

არ იქნება აღმოფხვრილი 14 (თოთხმეტი) 

კალენდარული დღის ვადაში;  

17.6.2. მეორე მხარე მატერიალურად არღვევს მხარეთა 

შორის ხელშეკრულების ფარგლებში პერსონალურ 

მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით 

შეთანხმებულ ნებისმიერ პირობას ან/და 

ხელშეკრულებას.  

17.6.3. 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;  

17.6.4. კომპანია უფლებამოსილია, ხელშეკრულებით 

მინიჭებული უფლებების გამორიცხვის გარეშე, 

დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, 

დამკვეთისათვის გაგზავნილი წერილობითი 

შეტყობინების საფუძველზე, თუ დამკვეთის 

ჯგუფის კომპანია მატერიალურად არღვევს 

კომპანიასთან დადებულ ნებისმიერ 

ხელშეკრულებას და თუ დარღვევა 

აღმოფხვრადია, არ იქნება აღმოფხვრილი 14 

(თოთხმეტი) კალენდარული დღის ვადაში.   

 

18. ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგები 

18.1. ხელშეკრულების შეწყვეტა გავლენას არ ახდენს 

მხარეთა დარჩენილ უფლებებსა თუ დაცვის 

საშუალებებზე. ხელშეკრულების შემდეგი 

მუხლები/პუნქტები აგრძელებენ მოქმედებას 

ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგაც: მუხლი 1, 

მუხლი 6, მუხლი 7, მუხლი 8, მუხლი 11, პუნქტი 

13.6., პუნქტი 13.7., პუნქტი 13.8., მუხლი 14, მუხლი 

15, მუხლი 16, მუხლი 18, მუხლი 19 და მუხლი 20. 

18.2. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში: 

18.2.1. წყდება ნებისმიერი ლიცენზია; 

18.2.2. კომპანია დარჩენილი ავანსის თანხიდან ჩამოწერს 

და დაიკმაყოფილებს დამკვეთის მიმართ არსებულ 

მოთხოვნებს, ხოლო დარჩენილ თანხას (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) დაუბრუნებს დამკვეთს; 

18.2.3. 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში შესაბამისი მხარე 

დაუბრუნებს მეორე მხარეს ან მოთხოვნის 

შეთხვევაში გაანადგურებს კონფიდენციალურ 

ინფორმაციას; და  

18.2.4. დამკვეთი დაუყოვნებლივ გადაუხდის კომპანიას 

დარჩენილ/გადაუხდელ მომსახურების საფასურსა 

და საკომისიოებს (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში).   

 

19. კომუნიკაცია  

19.1. ხელშეკრულების ფარგლებში ნებისმიერი 

კომუნიკაცია წარმოებს წერილობითი ფორმით და 

შეტყობინებების:  

19.1.1. მიწოდება მოხდება უშუალოდ/პირადად ან/და 

დაზღვეული ფოსტის მეშვეობით, კომპანიისთვის - 

სტანდარტულ პირობებში მითითებულ 

საკორესპონდენტო მისამართზე, ხოლო 

დამკვეთისათვის - აპლიკაციაში მოცემულ 

საკორესპონდენტო მისამართზე; ან  

19.1.2. გაგზავნა მოხდება ელექტრონული ფოსტის 

მეშვეობით, კომპანიისთვის - სტანდარტულ 

პირობებში მითითებულ ელექტრონული ფოსტის 

მისამართზე, ხოლო დამკვეთისათვის - 

აპლიკაციაში მოცემულ ელექტრონული ფოსტის 

მისამართზე.  

19.2. შეტყობინება, რომელიც მხარეს ბარდება 

უშუალოდ შეტყობინების გამგზავნი მხარის მიერ 

ან დაზღვეული ფოსტის მიერ, ითვლება 

ჩაბარებულად მისი ჩაბარების დღეს (ან თუ 

გაგზავნილია არასამუშაო საათებში, მომდევნო 

სამუშაო დღის დილის 9 საათზე). 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).  

19.3. დამკვეთი 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.  

 

20. ზოგადი პირობები 

20.1. იმ შემთხვევაში, თუ დამკვეთი დაარღვევს 

ხელშეკრულებით ან მხარეთა შორის 

გაფორმებული სხვა ხელშეკრულებით ნაკისრ 

ნებისმიერ ფულად ვალდებულებას, კომპანია 

უფლებამოსილია:  

20.1.1. გააუქმოს დამკვეთის სასარგებლოდ დაწესებული 

ნებისმიერი სახის ფასდაკლება/შეღავათი და ისინი 
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დაუბრუნდება სტანდარტულ 

განაკვეთს/მოცულობას;  

20.1.2. დააკისროს დამკვეთს: ა) პირგასამტეხლო 

გადაუხდელი თანხის 1 (ერთი) %-ის ოდენობით 

ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის 

ვალდებულების სრულად და ჯეროვნად 

შესრულების მომენტამდე; და ბ) ნებისმიერი სახის 

ხარჯის ანაზღაურება, რასაც გასწევს კომპანია 

დამკვეთისაგან გადასახდელის ამოღების მიზნით; 

20.1.3. დაუყოვნებლივ შეაჩეროს ხელშეკრულების 

მოქმედება, მანამ, სანამ არ მოხდება აღნიშნული 

ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად 

შესრულება.   

20.1.4. სტანდარტულ პირობებსა და აპლიკაციას შორის 

წინააღმდეგობისას უპირატესობა ენიჭება 

აპლიკაციას. ხელშეკრულების ნებისმიერი 

ცვლილების/დამატების შეთანხმებას 

უპირატესობა ენიჭება ხელშეკრულებიის სხვა 

პირობებთან მიმართებაში.  

20.2. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს 

ტერიტორიაზე მომსახურებასთან დაკავშირებით. 

მხარეებმა შესაძლებელია დადონ სხვა 

ხელშეკრულება, სხვა ქვეყნების ტერიტორიაზე 

თანამშრომლობასთან დაკავშირებით, რომლიც 

იქნება დამოუკიდებელი ხელშეკრულება და არ 

იქნება წინამდებარე ხელშეკრულების ნაწილი. 

20.3. კომპანია უფლებამოსილია, საკუთარი 

შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს, დამკვეთის 

თანხმობის გარეშე, ცალმხრივად: 

20.3.1. შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება ან/და დამატება 

სტანდარტულ პირობებში, ინტერფეისზე 

შესაბამისი შეტყობინების განთავსების გზით. 

ამასთან, დამკვეთი თავადაა პასუხისმგებელი 

განხორციელებული ცვლილებების და 

დამატებების გაცნობის თაობაზე. ცვლილება ან/და 

დამატება  ძალაში შედის მისი გამოქვეყნების 

მეორე დღიდან, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა 

განხორციელებული ცვლილება ან/და დამატება 

აუარესებს დამკვეთის მდგომარეობას, რა 

შემთხვევაშიც ცვლილება ან/და დამატება ძალაში 

შევა მისი გამოქვეყნებიდან 7 (შვიდი) 

კალენდარული დღის ვადაში; 

20.3.2. შეცვალოს ხელშეკრულების (გარდა 

სტანდარტული პირობების ცვლილებისა, 

რომელზეც ვრცელდება 20.2.1. პუნქტით 

დადგენილი წესი) ნებისმიერი პირობა (მათ შორის 

მომსახურების საფასურის ოდენობა) ან/და 

დაამატოს ნებისმიერი ახალი 

საკომისიო/საფასური, ინტერფეისზე შესაბამისი 

შეტყობინების განთავსების გზით. ამასთან, 

დამკვეთი თავადაა პასუხისმგებელი 

განხორციელებული ცვლილებების და 

დამატებების გაცნობის თაობაზე. ცვლილება ან/და 

დამატება ძალაში შედის მისი გამოქვეყნების 

მეორე დღიდან, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა 

განხორციელებული ცვლილება ან/და დამატება 

აუარესებს დამკვეთის მდგომარეობას, რა 

შემთხვევაშიც ცვლილება ან/და დამატება ძალაში 

შევა მისი გამოქვეყნებიდან 14 (თოთხმეტი) 

კალენდარული დღის ვადაში.  

20.4. ხელშეკრულების რომელიმე ნორმის ბათილობა არ 

იწვევს ხელშეკრულების ბათილობას და 

ხელშეკრულების დარჩენილი ნორმები 

შეუზღუდავად აგრძელებს მოქმედებას. 

ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის ბათილობის 

შემთხვევაში მხარეები ეცდებიან, რომ 

კეთილსინდისიერად შეთანხმდნენ 

ალტერნატიულ პირობებზე, რომლითაც იქნება 

მიღწეული მხარეთა იურიდიული და ბიზნეს 

ინტერესები. 

20.5. დამკვეთი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ 

თუ ის მოქმედებს წარმომადგენლის მეშვეობით, 

წარმომადგენელს აქვს/ექნება სრული უფლება, 

რომ დამკვეთის სახელით აიღოს ვალდებულებები. 

დამკვეთი პასუხისმგებელია წარმომადგენლის 

ნებისმიერ ქმედებაზე თუ აღებულ 

ვალდებულებაზე, მათ შორის თანხის 

ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდაზე.  

20.6. დამკვეთის ნებისმიერი წარმომადგენლის 

უფლებამოსილების შეწყვეტა არ იწვევს 

ხელშეკრულების შეწყვეტას. 

20.7. შემხვედრი მოთხოვნების არსებობის შემთხვევაში 

კომპანია უფლებამოსილია მოთხოვნები 

დაიკმაყოფილოს ურთიერთმოთხოვნათა 

გაქვითვის გზით. 

20.8. არც ერთი მხარე არ არის პასუხისმგებელი 

ვალდებულების დარღვევაზე, თუკი აღნიშნული 

გამოწვეულია მისგან დამოუკიდებელი 

მიზეზებით (შემდგომში - ფორს-მაჟორი). თუ 

ფორს-მაჟორული გარემოება გრძელდება 6 (ექვსი) 

თვის განმავლობაში, მხარე უფლებამოსილია 

შეწყვიტოს ხელშეკრულება მეორე მხარისათვის, 

რომელსაც დაუდგა ფორს-მაჟორული გარემოება, 

30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით ადრე 

გაგზავნილი შეტყობინების საფუძველზე;  

20.9. დამკვეთი არ არის უფლებამოსილი კომპანიის 

წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე 

ნებისმიერ მესამე პირს გადასცეს ან/და გადააბაროს 

ხელშეკრულების ფარგლებში მისი უფლებები და 

ვალდებულებები (სრულად ან ნაწილობრივ). 
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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; 

20.10. ხელშეკრულების ან/და მისი 

ცვლილების/დამატების ეგზემპლარს, რომელიც 

დადებულია ან გაგზავნილია ელექტრონული 

ფორმით, გააჩნია მატერიალური ფორმით 

დადებული ხელშეკრულების თანაბარი 

იურიდიული ძალა; 

20.11. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს 

კანონმდებლობით. ნებისმიერ დავას მხარეები 

განიხილავენ მოლაპარაკების გზით, დავის 

მოუგვარებლობის შემთხვევაში, დავის 

განსახილველად მხარეები მიმართავენ 

საქართველოს სასამართლოს.   

 

 


