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Yeni Acer cihazınızı güle güle kullanın!  Size "Teşekkür" etmek için Acer, Dropbox'la iş birliği yaparak size 

bir yıl boyunca ücretsiz olarak 25 GB ekstra Dropbox alanı sunuyor ("Teklif"). Alanınızı kullanmaya 

başlamadan önce bu promosyonun tabi olduğu şartları ve koşulları anlamanız gerekir ("Teklif Şartları"). 

Teklif Şartları, Dropbox'un standart Şartlar ve Koşullar, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ve Gizlilik 

Politikası'na ("Standart Şartlar") ek olarak kabul edilir ve Dropbox hizmetleri kullanımınızı 

düzenler.  Teklif'i kabul ederek, Standart Şartlar'ımıza ek olarak bu Teklif Şartları'nı da kabul etmiş 

sayılırsınız. Burada kullanılan ancak tanımlanmamış büyük harfle başlayan terimler, Standart 

Şartlar'ımızda belirtilen anlamlarında kullanılmaktadır. 

 

Teklif Uygunluğu 

 

Bu Teklif, yeni ve uygun bir Acer cihaz satın alan hem yeni hem de mevcut Dropbox kullanıcılarına 

açıktır.  Teklif, 31 Aralık 2018'e kadar kabul edilmelidir ve her cihaz için sadece bir kez kullanılabilir. 

Teklif; yenilenmiş, kullanılmış, sıfırlanmış veya yeniden yüklenmiş cihazlar ile kabul edilemez ve diğer 

tekliflerle birleştirilemez. Teklif size özeldir ve devredilemez. Teklif; Çin, Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan, 

Suriye'de, Kırım bölgesinde veya Dropbox Hizmetlerinin kullanılamadığı, kanunen yasak olduğu veya 

vergiye tabi olduğu diğer ülkelerde kullanılamaz. 

 

25 GB Alan Tahsisi 

 

25 GB'lık promosyon alan; her Dropbox kullanıcısına verilen 2 GB'lık temel kotaya ve arkadaşlarınıza 

tavsiye ederek, Başlangıç adımlarını tamamlayarak veya belirtilen diğer eylemleri gerçekleştirerek 

edindiğiniz alana (hepsinin toplamı "Sabit Kota"nızdır) ek olarak sunulur. Bir yıllık promosyon süresinin 

ardından, sahip olduğunuz alan Sabit Kota'nıza geri döndürülür. 

 

Bir Yıllık Teklif Bittikten Sonra 

 

Promosyon süresinin bitiminin ardından Dropbox'ta depoladığınız veri boyutu Sabit Kota'nızı aşıyorsa 

Dropbox'unuza daha fazla dosya ekleyemezsiniz ve cihazlarınız senkronize olmayı durdurur. Bu durumu 

düzeltmek için depolama boyutunuzu Sabit Kota'nızın altına çekene kadar dosya silebilir veya hesabınızı 

yükseltebilirsiniz.  Yükseltme yaptığınız takdirde sahip olduğunuz alan 1 TB'ye çıkar ve diğer gelişmiş 

özelliklerden faydalanabilirsiniz.  

 

Yükseltme yapmamaya karar vermeniz durumunda, hesabınızla bağlantılı olan e-posta adresinden size 

bir e-posta göndeririz ve hesabınızı Sabit Kota'nızın limitine çekmek üzere dosyalarınızı silmenizi veya 

taşımanızı isteriz.  Bildirim e-postası gönderildikten sonra bu işlemi makul bir süre içinde (en az 60 gün) 

yapmamanız durumunda Dropbox, hesabınızı askıya alma veya hesabınızın yanında Sabit Kota'nız 

kapsamında bulunan veriler dahil olmak üzere hesabınızda depolanan tüm verileri kalıcı olarak silme 

hakkını saklı tutar. 
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