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ჩვენს ვებ გვერდზე წარმოდგენილია ჩვენი სარეალიზაციო პროდუქცია რომელიც ექვემდებარება Gameshop.ge-
ს მოდერაციას, ჩვენი პროდუქცია რომელსაც ჩვენს ვებ გვერდზე ან ჩვენს ფეისბუქ გვერდზე იხილავთ
ითვლება Gameshop – Georgia – ს პასუხიმგებლობის ქვეშ.

ჩვენი პროდუქცია გახლავთ ლიცენზირებული პროდუქტი რომელიც ევროპიდან იღებს სათავეს, ჩვენს მიერ
წარმოდგენილი ყველა ჩვენი პროდუქცია გახლავთ ლიცენზირებული ორიგინალი ეგრედ წოდებული კოდი
ანუ (CD-KEY) რომლის საშუალებითაც მომხმარებელი შეძენის შემთხვევაში ჩვენი პროდუქციის,
ლიცენზირებული კოდის საშუალებით გაიაქტიურებს ორიგინალ ლიცენზირებულ თამაშს პირად ანგარიშში,
ისეთ სისტემებში როგორებიცაა: Origin, Steam, Uplay, Rockstargames და ა.შ.

პროდუქციის მომხმარებელზე (გადაცემის
ხელშეკრულება)
პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში, პროდუქტი რომელსაც თქვენ შეიძენთ ავტომატურად ითვლება თქვენს
საკუთრებად. პროდუქტის აქტივაცია შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ. პროდუქტის გააქტიურების
შემთხვევაში თქვენ გაგიაქტიურდებათ ორიგინალი თამაში და იგი დარჩება თქვენს საკუთრებაში.

ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

 1. პროდუქციის ჩაბარება/გადმოგზავნა ხდება თქვენი სურვილისამებრ, დაუშვებელია სხვა პირზე
პროდუქციის გადაცემა ჩვენი მხრიდან. თუ მყიდველი ვერ ახერხებს პროდუქციის აღებას ყიდვის შემდეგ,
მყიდველი ვალდებულია წარმოადგინოს მინდობილობითი პირი რომელიც ჩაიბარებს პროდუქციას.

1.1 Gameshop – Georgia – ს წამომადგენლები, რომლებიც აკონტროლებენ გაყიდვების რეგულაციას, თქვენ
შეგიძლიათ მიმართოთ მათ პროდუქციაზე შესაბამისი კითხვით ან ინტერესით, რომლებიც გიპასუხებენ
პროდუქციის საგარანტიო და ლიცენზიის შესაბამისი დოკუმენტაციის დაყრდნობით.

1.2 მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს პროდუქციას, როგორც პროდუქციის აღწერას, ასევე პროდუქციის
კომპონენტებს თუ რას შეიცავს პროდუქცია, როგორ აქტიურდება და ა.შ. წინააღმდეგ შემთხვევაში “Gameshop
– Georgia” ვალდებულებას იხსნის მოხმარებლის ნაყიდი პროდუქციის კომპონენტების აქტივაციის
პრეტენზიაზე.

1.3 პროდუქცია რომელიც წარმოადგენს ლიცენზირებულ პროდუქტს, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზეც
გამოსაყენებელი და აქტუალურია, პროდუქციას მოყვება ხელშეკრულების დამადასტურებელი ვერიფიკაცია.
თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ნაყიდი პროდუქციის ვერიფიკაციის დოკუმენტი რომელიც ადასტურებს
პროდუქციის ლიცენზიასა და გამართულობას.

1.4 მომხმარებლის/მყიდველის უფლებამოსილი პირი რომელიც, ხელშეკრულების დანართებს ეთანხმება,
ვალდებულია ყველა პუნქტი ზედმიწევნით წაიკითხოს, რის შემთხვევაშიც, (ორივე) მხარე დაზღვეულია
შესაბამისი, მოულოდნელი/მოსალოდნელი, გაურკვევლობს პირისპირ, რომელიც გამოწვეული იქნება
შესაბამისი ინფორმაციის ნაკლებობის გამო.

1.5 მომხმარებელს/მყიდველს/რისელერს საშუალება აქვს გაეცნოს ჩვენი ყველა პროდუქციის ზედაპირულ და
ასევე დეტალურ ინფორმაციას ჩვენს ოფიციალურ ვებსაიტზე, სადაც წარმოდგენილია ჩვენი პროდუქცია და
შეადგენს “Gameshop – Georgia” – ს საკუთრებას.

1.6 მომხმარებელი/მყიდველი/რისელერი ვალდებულია “Gameshop – Georgia” – ს წარუდგინოს
პროდუქციის მიღების/ჩაბარების საშუალება, რომლის დასტურის შემთხვევაშიც, Gameshop – Georgia
ვალდებულია პროდუქცია მომხმარებელს გადაუგზავნოს/ჩააბაროს იმ მისამართზე რომელზეც თავად
მყიდველი/მომხმარებელი/რისელერი შეადგენს.

1.7 პროდუქციის გააქტიურების შემდეგ, პლატფორმა რომელშიც გენერირდება პროდუქტის იდენტიფიკაცია,
მომხმარებელი (შემსყიდველი პირი) ვალდებულია პროდუქცია დაადასტუროს შესაბამის პლატფორმაში.
პლატფორმა რომელიც იყენებს შესაბამის და გარკვეულ სისტემას იმისთვის რომ დაადასტუროს პროდუქციის
იდენტიფიკაციის შედეგები, თქვენ ამისათვის საჭიროა შეიტვანოთ შესაბამის სისტემაში შესაბამისი
პროდუქტის აქტივაციის კოდი რომელიც გაგიაქტიურებთ ლიცენზირებულ თამაშს.

https://www.origin.com/irl/en-us/store/download
https://store.steampowered.com/about/
https://uplay.ubi.com/
https://socialclub.rockstargames.com/
https://gameshop.ge/gameshop/

