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INTEL TANITIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI 
 
 

GİRİŞ YAPMAK YA DA KAZANMAK İÇİN SATIN ALMA İŞLEMİ GEREKLİ DEĞİLDİR. BİR SATIN ALMA 
KAZANMA ŞANSINI ARTIRMAZ. YASAKLANDIĞI YERLERDE GEÇERSİZDİR. YEREL YASALAR VE 

YÖNETMELİKLER GEÇERLİDİR. KAZANANLAR DUYURULACAKTIR.  
 
 

KATILIMCI, BU RESMİ KURALLARI VE SPONSORLARIN (VEYA YETKİLİ TEMSİLCİLERİNİN) BU 
PROMOSYON İLE İLGİLİ TÜM HUSUSLARLA İLİŞKİN NİHAİ VE BAĞLAYICI OLAN BU RESMİ 

KURALLARINI VE KARARLARINI KOŞULSUZ KABUL ETMEKTEDİR. 
 

 
1. SPONSOR 
 
Bu Promosyonun Sponsoru ve düzenleyicisi Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 
95052-8119'dur ("Sponsor", Yetkili Temsilcilerini içerir). 
 
Sponsor size aşağıda [bölüm 6'da] belirtildiği gibi ödüller kazanma fırsatı sunmaktadır ("Promosyon Ödülü"). 
Lütfen bu Hüküm ve Koşulları okuyun ve bilginiz için bir kopyasını saklayın. Katılımcı [bölüm 4 e göre ], isim, 
adres, ikamet ettiği ülkeyi belirterek ve "Bu Hüküm ve Koşulları okudum ve kabul ediyorum" onay kutusunu 
seçerek, Katılımcı bu Hüküm ve Koşullara bağlı olmayı kabul eder. 
 
 
2. UYGUNLUK 
 
A. Promosyon, Promosyon Süresi boyunca herhangi bir zamanda yasal vasilerinin veya temsilcilerinin 

onayına veya iznine ihtiyaç duymayan ve yasal olarak şu ülkelerde ikamet eden 18 yaş ve üzeri 
Katılımcılara açıktır: Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda), Amerika Birleşik 
Devletleri (50 Amerika Birleşik Devletleri, Columbia Bölgesi), Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya,  
Hindistan, Tayvan, Güney Kore, İsveç, Norveç, Danimarka, Peru, Arjantin (Córdoba, Mendoza, 
Neuquén, Río Negro, Salta ve Tierra del Fuego hariç), Tayland, Türkiye, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, 
İsviçre, Malezya ve Intel'in Oyun Erişim Programı üyeleri. 

 
B. Sponsorun ve ana şirketlerinin, bağlı kuruluşlarının, yan kuruluşlarının, distribütörlerinin, reklam ve 

promosyon ajanslarının ve gerçekleştirme ajanslarının çalışanları ve yakın ailesi uygun değildir. Birinci 
dereceden aile, eş, ebeveyn, kardeş, çocuk ve/veya aynı hanede yaşayanlar olarak tanımlanmaktadır. 

 
C. Katılımcılar geçerli bir e-posta adresine sahip olmalıdır ve e-posta adresindeki herhangi bir değişikliği 

güncellemekten sorumludur. Kazananların bir Uygunluk Beyannamesi, bir Sorumluluk İbrazı ve yasal 
olarak izin verildiği durumlarda, ilk bildirim girişimi tarihini takip eden 10 gün içinde bir Tanıtım İbranı 
imzalamaları ve iade etmeleri istenebilir. Bu süreye uyulmaması, ödül hakkının kaybedilmesine neden 
olabilir. Bu Promosyonun Hüküm ve Koşullarını kaydederek ve kabul ederek Kazanan, Sponsora ve 
acentelerine verilen adı ve/veya benzerliği, biyografik materyali ve/veya girişi (girişin değiştirilmiş bir şekli 
dahil) reklam ve promosyon amacıyla kullanma izni verir. herhangi bir ortamda coğrafi veya zaman 
sınırlaması olmaksızın ve yasaların izin verdiği ölçüde ek tazminat ödemeden. Sponsorun Promosyonla 
bağlantılı bilgi toplama uygulamalarıyla ilgili ayrıntılar için Intel Gizlilik Bildirimi'ndeki Sponsorun gizlilik 
politikasına bakın. 
 

Ç. Sponsor, geçerli tüm yasalara, düzenlemelere, politikalara ve etik kurallara uyar. Katılımcı, herhangi bir 
olası ödülün kabulünün kendi ülkesinin, eyaletinin veya devlet kurumunun herhangi bir yasasını, 
düzenlemesini, politikasını veya kuralını ihlal etmeyeceğini ; ve herhangi bir potansiyel ödül, Sponsor'un 
bir iş veya iş avantajı elde etmesi veya elde tutmasıyla sonuçlanabilecek yakın tarihli, bekleyen veya 
beklenen bir eylem veya kararı etkilemeye yönelik bir anlaşma karşılığında değildir. 

 
 
 
 
 
 

https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
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3. PROMOSYON DÖNEMİ : 
 
Sponsorun saati, Promosyonun resmi saatidir. ("Promosyon Dönemi ") 
 
Promosyon 20.05.2022 12:00 ile başlar ve 28.05.2022 23:59 sona erer (Amerika Birleşik Devletleri Pasifik 
Standart Saati)   
 

• Promosyon 20.05.2022 22:00:00  ile başlar ve 29.05.2022  09:59:00 sona erer (Türkiye)  
 
 
4. NASIL KATILACAĞIM 
 
Katılımcılar, Promosyon Dönemi boyunca gerekli olduğu belirlenen bilgileri şu adreste sunarak giriş 
yapacaklardır: https://game.info.intel.com/intel-gaming-alliance Gerekli bilgiler Katılımcının adını, telefon 
numarasını, e-posta adresini, adresini ve/veya ikamet ettiği ülkeyi içerebilir. Tüm girişlerin uygun olması için 
Promosyon Dönemi boyunca alınmış olması gerekir. 
 
A. Kişi başına sadece bir giriş kabul edilecektir. Birden fazla IP, platform veya cihazla giriş yapan 

katılımcılar diskalifiye edilecek ve herhangi bir ödül geçersiz sayılacaktır. 
 
B. Gönderi veya yorum kanıtı, katılım kanıtı olarak kabul edilmeyecektir. Eksik, yasa dışı, yanlış 

yönlendirilmiş veya Promosyon Dönemi dışında alınan girişler kabul edilmeyecektir. 
 
C. Makro, robotik, komut dosyası veya diğer otomatik giriş biçimlerini kullanan girişler diskalifiye edilecektir. 

Girişler Sponsorun mülkü olur ve iade edilmez. Mekanik olarak çoğaltılan girişlere izin verilmez. Sponsor, 
kaybolan, geç gelen, yanlış yönlendirilen, eksik, hatalı veya posta ücreti nedeniyle girişlerden sorumlu 
değildir. Katılımcının kimliği konusunda ihtilaf olması halinde ödül, internet servis sağlayıcı tarafından 
medya adresinin atandığı gerçek kişi olarak tanımlanan medya hesabının 'yetkili hesap sahibine', 
çevrimiçi hizmete verilecektir. sağlayıcı veya başka bir kuruluş (örneğin, işletme, eğitim kurumu, vb.). 

 
Ç. Katılımcıya standart internet bağlantısını kullanmanın ötesinde herhangi bir ücret uygulanmayacaktır. 
 
 
5. KAZANAN SEÇİMİ ve BİLDİRİM 
 
16 Kazananlar rastgele bir çekilişten seçilecek, bir randomizasyon sistemi tarafından yürütülecek ve 
Sponsorun bulunduğu yerde gerçekleştirilecektir. Kazanan, kayıt sırasında verilen e-posta adresine ile 
ödüllendirilecek ve ödül, ödülün kabulü sırasında verilen adrese gönderilecektir. Katılımcı, Promosyon Süresi 
boyunca e-posta adresi değişikliğini Sponsor'a bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir ödül bildiriminin teslim 
edilemediği için iade edilmesi, diskalifiye veya ödüle ilişkin hakların kaybedilmesine ve alternatif bir 
kazananın seçilmesine neden olabilir. Kazananlar, Haziran 28, 2022 tarihinde veya sonrasında e-posta ile 
bilgilendirilecektir. 
 
Kazananların, ödülü alabilmeleri için Sponsor tarafından sağlanan bilgileri (telefon numarası, teslimat adresi, 
ülke ve posta adresi ve yaş) ve talep edilmesi halinde, bildirimden sonraki 10 gün içinde uygunluk kanıtını 
içeren bir formu doldurmaları gerekecektir. Sponsor bu süre içinde gerekli bilgileri almazsa, Sponsor , ödül 
hakkını iptal etme hakkını saklı tutar. 
 
Kazanan olarak seçilen Amerika Birleşik Devletleri sakinleri, vergi bildirimi amacıyla bir W-9 sağlamaktan 
sorumlu olabilir. Herhangi bir takvim yılında alınan ödüllerin birikmiş değeri 599,00 ABD Dolarını aşarsa vergi 
bildirimi gerekecektir. Bilgiler, Sponsordaki gizlilik kurallarına göre güvenli bir şekilde tutulacak ve yalnızca 
yasaların gerektirdiği şekilde vergi raporlaması amacıyla kullanılacaktır. 
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6. ÖDÜLLER: 
 
Ödüller şunlardır: 

Toplam 16 kazanan 
(1) 12. Nesil Asus Rog Strix Scar Laptop 15 + ADL-H Swag Kiti (USD $ 1799.9 Dizüstü 
Bilgisayar + $ 60 ADLH Swag kitinde ARV) 
(15) ADLH Swag kitleri (OPD cinsinden 60 ABD Doları) 

 
A. Tüm ödüller değiştirilemez, devredilemez ve nakde veya başka bir ödüle çevrilemez. 

 
B. Belirtilen ödül değeri maksimum tutardır. Bir ödülün piyasa veya ticari değeri bu maksimum tutardan 

farklıysa, kazanana aradaki fark için ek bir tazminat ödenmeyecektir.  
 
C. Ödül, müsaitlik durumuna bağlıdır. Sponsor, teklif edilen orijinal ödülün artık mevcut olmaması gibi olası 

bir durumda, ödülü eşit veya daha yüksek değerde alternatif bir ödülle değiştirme hakkını saklı tutar. 
 
Ç. Ödül, yalnızca özel olarak listelenen öğelerden oluşur. 
 
D. Sponsor yalnızca kazananların adını ve ülkesini açıklayacaktır. Katılımcılar, yasaların izin verdiği 

durumlarda, Promosyon Dönemi boyunca https://game.info.intel.com/winner-request-page adresinden 
@intelgaming ile iletişime geçerek, kazanmaları halinde adlarının ve ülkelerinin açıklanmamasını talep 
edebilirler . 

 
 
 
7. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI 
 
Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Sponsor ve bağlı şirketleri, çalışanları, memurları, yöneticileri, 
acenteleri ve temsilcileri hiçbir koşulda kazanana karşı sorumlu olmayacak veya bununla bağlantılı olarak 
kayıp, hasar, yaralanma veya ölüm için sorumluluk kabul etmeyecektir. Promosyona katılım (ödül kabulü 
veya kullanımı dahil). 
 
Katılımcının yasal hakları etkilenmez. Bu Hüküm ve Koşullardaki hiçbir şey, ihmalinden kaynaklanan ölüm 
veya katılımcı yaralanması veya sorumluluğun kanunla hariç tutulamayacağı veya sınırlandırılamayacağı 
başka herhangi bir konuda Sponsorun sorumluluğunu hiçbir şekilde sınırlamayacaktır. 
 
 
 
8. GENEL 
 
A. Sponsorun Promosyonla ilgili tüm konulardaki kararları nihaidir ve yasal açıdan bağlayıcıdır ve itirazı 

mümkün değildir. 
 

B. Sağlanan katılım gereksinimleri, belirtildiği gibi bu mevcut Hüküm ve Koşullara dahil edilecektir. Herhangi 
bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda (reklam veya promosyon malzemeleri dahil), bu Hüküm ve 
Koşullar öncelikli olacaktır. Hüküm ve Koşulların (veya Promosyonun) herhangi bir hükmünün bir adli 
kovuşturmada yasa dışı veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm ayrılacak ve 
uygulanamaz olacak ve Şartlar ve Koşulların (veya Promosyonun) geri kalanı yürürlükte ve bağlayıcı 
olmaya devam edecektir. 
 

C. Sponsor, bu Hüküm ve Koşulları veya Promosyon özünü ihlal ettiğini düşündüğü tüm başvuruları veya 
Katılımcıları reddetme veya diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Herhangi bir yöntemle başvuru sürecini 
veya talimatlarını atlatmaya çalışan herhangi bir Katılımcı diskalifiye edilecek ve herhangi bir ödül 
geçersiz olacaktır. Bu maddeden etkilenen katılımcılar bilgilendirilecektir. 

 
Ç. Sponsor, Promosyon Dönemi boyunca diğer katılımcılara ve Intel'in takipçilerine veya doğrudan 

Sponsor'a veya bağlı kuruluşlara yönelik zorbalık, kin veya üzücü temsil eden herhangi bir medya kanalı 
aracılığıyla Katılımcı gönderilerini diskalifiye edecek ve bunlara müsamaha göstermeyecektir. 

 

https://game.info.intel.com/winner-request-page
https://game.info.intel.com/winner-request-page
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D. Herhangi bir nedenle bu Promosyonlar, bilgisayar virüsü bulaşması, kurcalama, yetkisiz müdahale, 
dolandırıcılık veya Sponsorun makul kontrolü dışındaki diğer herhangi bir neden dahil ancak bunlarla 
sınırlı olmamak üzere planlandığı gibi gerçekleştirilemezse. veya Promosyonun yönetimini, güvenliğini, 
adaletini, bütünlüğünü veya uygun şekilde yürütülmesini etkilemesi durumunda, Sponsor, Promosyonu 
iptal etme, sona erdirme, değiştirme veya askıya alma ve iptal/askıya alma tarihine kadar yukarıda 
belirtildiği gibi ödül kazananları seçme hakkını saklı tutar. Bu tür bir eylemin bildirimi Promosyon Web 
Sitesinde sağlanacaktır. Bu tür durumlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, COVID-19 Pandemisi, hava 
koşulları, mekanik sorunlar, uçağın yönünü değiştirme veya diğer operasyonel olaylar, yangın, sel, 
kasırga, grev, endüstriyel anlaşmazlık, savaş, düşmanlıklar, siyasi huzursuzluk, isyanlar, iç karışıklık, 
kaçınılmaz kazalar, üst mevzuat veya mücbir sebep teşkil eden diğer durumlar. 

 
E. Sponsor, teknik nedenlerle veya başka nedenlerle geciken, eksik veya kaybolan girişler için hiçbir 

sorumluluk kabul etmez. Sponsor ayrıca, yasaların izin verdiği ölçüde, kazanana dair bildirimlerinin veya 
ödüllerin kesintiye uğramasına neden olabilecek sistem hataları veya diğer sorunlar için hiçbir 
sorumluluk kabul etmez. 

 
G. Sponsor, teknik arızalar veya herhangi bir tür sınırlama nedeniyle hatalar, gecikmeler veya eksiklikler 

nedeniyle gönderimlerin alınamamasından sorumlu değildir. Sponsor, promosyonun yukarıdakilere göre 
erken feshedilmesi durumunda, fesih tarihi itibariyle alınan uygun girişler arasından kazananları seçme 
hakkını saklı tutar. Sponsorlar ayrıca, giriş sürecini kurcalayan herhangi bir kişiyi diskalifiye etme hakkını 
saklı tutar. Dikkat: Herhangi bir web sitesine kasıtlı olarak zarar verme veya Promosyonun meşru 
işleyişini baltalama girişimleri, ceza hukuku ve medeni kanunların ihlalidir. Sponsor , böyle bir girişimde 
bulunulması durumunda, yasaların izin verdiği ölçüde tazminat talep etme hakkını saklı tutar. 

 
G. Bu Promosyon birden fazla medya sitesinde, sosyal medya sitesinde ve e-posta iletişiminde 

paylaşılabilir, ancak yalnızca bir ödül havuzu vardır. 
 

Ğ. Promosyona girerken ve/veya herhangi bir ödülü kabul ederken doğru, güncel kişisel bilgilerini sağlamak 
Katılımcının sorumluluğundadır. Sponsor, herhangi bir ödülün kabulünü ve/veya teslimini etkileyen, 
Katılımcıların veya kazananın doğru bilgi vermemesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

 
H. Yasanın gerektirdiği durumlarda kendi Hükümetinin ilgili vergi dairesine bildirimde bulunmak kazananın 

sorumluluğundadır. Kanunların izin verdiği ölçüde, Sponsor ve yan kuruluşları, bu Promosyonda alınan 
ödüllerle bağlantılı olarak ortaya çıkan vergilendirme veya diğer masraflar için hiçbir sorumluluk veya 
yükümlülük kabul etmez. 

 

I. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Promosyonun ve bu Hüküm ve Koşulların uygulanması ve 
yorumlanması Amerika Birleşik Devletleri yasalarına tabi olacak ve katılımcılar ABD mahkemesinin 
uygun Eyalet ve Federal yargı yetkilerine tabi olacaktır. Bu Şartlar ve Koşullar (veya Promosyon) ve 
sponsor tarafından sağlanan tüm bilgiler veya bildirimler İngilizcedir. Bu Hüküm ve Koşulların (veya 
Promosyonun) veya diğer bilgilerin veya bildirimlerin herhangi bir çevirisi yalnızca size kolaylık sağlamak 
amacıyla sağlanmıştır ve orijinal İngilizce'deki bilgileri doğru bir şekilde temsil etmeyebilir. Herhangi bir 
tutarsızlık durumunda, yasaların yasakladığı durumlar dışında, bu Şartlar ve Koşulların (veya 
Promosyonun) veya diğer bilgilerin veya bildirimlerin İngilizce versiyonu geçerli olacaktır. 

 

İ. Bu promosyon hiçbir şekilde Twitter veya Instagram tarafından desteklenmez, yönetilmez veya bunlarla 
ilişkilendirilmez. Katılımcı, Twitter veya Instagram'a değil, Sponsor'a kişisel bilgiler verdiğini anladığını 
ifade eder. Tüm girişler, https://twitter.com veya https://instagram.com kullanım koşullarına tabidir. 

 

 

9. VERİ KORUMASI 
 
Promosyon Süresi boyunca sağlanan Katılımcı verileri (katılım amacıyla ad, ülke, telefon numarası, e-posta 
adresi veya sosyal medya adresi) ve bu Promosyonun yürütülmesi ve yönetimi için özel olduğu düşünülen 
diğer bilgiler bu Hüküm ve Koşullara uygun olarak işlenecektir ve Sponsorun Gizlilik Politikası ve yalnızca 
ödüllerin yerine getirilmesi ve teslimi için üçüncü taraf tedarikçilere aktarılabilir. Sponsor Gizlilik Politikası: 
Intel Gizlilik Bildirimi 
 
 

https://twitter.com/en/tos
https://instagram.com/
https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
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Sponsor, Promosyona katılımla bağlantılı olarak kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılması için kontrolör 
olacaktır. Promosyonun performansı için, kazananların aşağıdaki verileri sadece toplanacak ve 
işlenecektir: isim, teslimat adresi, e-posta adresi, telefon numarası (“Katılımcının Kişisel Verileri”). 
Katılımcının Kişisel Verileri Amerika Birleşik Devletleri'nde tutulacak ve yalnızca Promosyon yönetimi 
amacıyla kullanılacaktır. 
 

 
Promosyonla ilgili sorular için Intel @intelgaming ile iletişime geçin veya https://game.info.intel.com/intel-
gaming-alliance adresindeki Promosyon sayfasına bakın.  
© Intel Corporation. Intel, Intel logosu ve diğer Intel markaları, Intel Corporation'ın veya yan kuruluşlarının 
ticari markalarıdır. Diğer adlar ve markalar, başkalarının mülkü olarak talep edilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


