
 

   

2020 UEFA AVRO™  
BİLETLƏRİN SATIŞI ŞƏRTLƏRİ 

A. GİRİŞ 

1. Əhatə dairəsi 

Avropa səviyyəsində futbol idmanına məsuliyyət daşıyan Avropanın rəhbər orqanı Union des associations 
européennes de football (UEFA) 2018-2020 UEFA Avropa™ Futbol Çempionatının final oyunu (“2020 UEFA 
AVRO™”) ilə bağlı kommersiya hüquqlarının müstəsna sahibidir.  
 
Aşağıdakı 2020 UEFA AVRO LİQASI™ üçün Bilet satışının  aşağıdakı Şərtləri  (“Şərtlər”) 2020 UEFA Avropa 
Liqası™ Oyunu üçün iştirakçı milli assosiasiyalar vasitəsilə azarkeşlərin və geniş ictimaiyyətin əldə edə 
biləcəkləri biletlər üçün müraciət etmələrinin, onların alışının və istifadəsinin ümumi şərtlərini müəyyən edir. 
Bu biletlərin satışı və istifadəsinə aşağıdakı Şərtlər, və Stadiona giriş və ondan istifadə ilə bağlı digər qüvvədə 
olan qanun və ya prosedurlar (“Qüvvədə olan Qanunlar” və “Prosedurlar” adı altında aşağıda təqdim edildiyi 
kimi) tətbiq edilir.  
 

2. Əsas anlayışlar 

Giriş Bileti Bilet Portalında satış üçün təklif olunan, Oyun üçün ya Asan 

Girişli Oturacaq Bileti, ya da  Əlil arabası Bileti olmaqla, Bilet 

növlərindən biri (B.3.24-ci bənddə daha ətraflı təsvir edildiyi 

kimi). 

Çıxış Kodu İMA-nın öz Üzvlərinə paylaşdırması üçün UEFA tərəfindən 

təqdim edilən və bunun vasitəsilə bu cür İMA Üzvlərinə 

müvafiq İMA Satış Pəncərəsindən Biletləri almaq üstünlüyü 

verilən istənilən çıxış kodu (yalnız bir Biletin alınması üçün 

istifadə edilə bilər).  

Biletin Satış Pəncərə(ləri) birlikdə, Geniş Tamaşaçı Kütləsi üçün Bilet Satışı 

Pəncərə(ləri) və İMA Satış Pəncərə(ləri). 

Tətbiqetmə UEFA və ya onun tərəfdaşları tərəfindən yalnız “Apple App 

Store”, yaxud “Google Play Store” vasitəsilə təqdim edilən 

‘2020 UEFA AVRO” Oyunu üçün Bilet tətbiqetməsi  (yaxud 

UEFA tərəfindən Qalib Müraciətçiyə verilən bu kimi digər 

tətbiqetmələr). 

Tətbiq edilən Qanunlar Ətraf mühit, sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi və ya COVID-

19 kontekstində sanitariya tədbirləri ilə bağlı  prosedurlar daxil 

olmaqla hər hansı hökumət qurumunun Müraciətçi, Bilet 

Sahibi və/və ya Qonağa tətbiq edilən bütün qanunları, 

sərəncamları, presedent hüquqları, prosedurları, əmrləri, 

məcəllələri, qaydaları, rəhbər göstərişləri, göstərişləri, 

icazələri, tarifləri və təsdiqləri, yaxud bu Şərtlərin predmeti 

nəzərdə tutulur.  



 

   

Müraciətçi 

 

bu Şərtlərə uyğun olaraq 2020 UEFA AVRO™ Oyununa Bilet 

almaqla bağlı müqavilə bağlamaq üçün hüquqi səlahiyyətə 

malik olan 18 yaşdan yuxarı istənilən fiziki şəxs. 

Müşayiət Bileti fiziki qüsuru olan Bilet Sahibini müşayiət edən şəxsi 

köməkçinin /yardımçının istifadə etməsi üçün 3.24-ci bəndə 

uyğun olaraq Giriş Bileti ilə birgə verilən əlavə Bilet. 

Gecikdirilən Bilet Satışı Biletin Uduş Lotereyasından  sonra UEFA Events SA 

tərəfindən Biletin satışı və bu zaman Biletin Uduş 

Lotereyasına yardım etmək və Qalib Müraciətçini müəyyən 

etmək üçün Müraciətçilərin təqdim etdikləri Sorğu və Qalib 

Müraciətçilərin Bilet(lərə) görə ödəniş etmələri arasında 

gecikmənin mövcud olması.   

Asan girişli oturacaq bileti əlil arabasından istifadə etməyən, lakin Stadiondakı əlçatan 

obyektlərdən istifadəni asanlaşdıran oturacaq tələb edən  fiziki 

qüsurlu şəxs üçün Bilet.  

Azarkeşin şəxsiyyətini 

təsdiq edən sənəd 

Sankt-Peterburqda  keçirilən Oyunları izləmək üçün bütün 

azarkeşlərdən (Rusiya vətəndaşları və rezidentləri daxil 

olmaqla) tələb olunan və Rusiya Federasiyasına və stadiona 

daxil olmağa  icazə verən (hüquqi qüvvəyə malik pasportla 

birgə) məcburi sənəd (hüquqi qüvvəyə malik biletlə birgə). 

Azarkeşin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd viza hesab olunur, 

buna görə də ayrıca vizanın tələb olunmasına ehtiyac qalmır.  

BGBX əsası Bilet UEFA Events SA tərəfindən vaxtaşırı “birinci gəldi-birinci 

xidmət göstərildi” əsasında verilir.  

Komandanı Təqib Edirəm 

Bileti 

Pley-off Oyununa İMA Bilet Satışı, həmin oyun üçün mövcud 

İMA-nın fəaliyyətindən asılıdır. 

Geniş tamaşaçı kütləsinə 

Bilet satışı  

birlikdə, UEFA tərəfindən geniş tamaşaçı kütləsinə ayrılan və 

Geniş Tamaşaçı Kütləsi üçün Bilet Satışı Pəncərələrində 

satılan Biletlərdir.  

Geniş Tamaşaçı kütləsi 

üçün Bilet Satışı 

Pəncərə(ləri)  

UEFA tərəfindən göstərilən və Müraciətçinin B.3.8.a. bəndinə 

uyğun olaraq Bilet Portalı vasitəsilə Geniş Tamaşaçı Kütləsi 

üçün Bilet Satışı üçün müraciət edə biləcəyi istənilən pəncərə. 

Qonaq (tətbiq edilərsə)  Qalib Müraciətçini Oyuna qədər müşayiət edən və bu Şərtlərə 

uyğun olaraq Biletlərin ötürülə biləcəyi və şəxsi məlumatları 

bu Şərtlərə uyğun olaraq alış prosesində  Bilet Portalında 

yerləşdirilən şəxs.  

Qəbul edən 

Assosiasiya(lar) 

2020 UEFA AVRO™ Oyunlarının öz Sahib  Ərazisində 

təşkilinə və keçirilməsinə məsuliyyət daşıyan aşağıdakı milli 

futbol assosiasiyaları:  



 

   

a) Niderlandın Kral Futbol Assosiasiyası (KNVB), 

Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX Zeist, The Netherlands, 

b) Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası 

(AFFA), Azərbaycan,1025, Bakı, Nobel prospekti, 2208; 

c) İspaniyanın Kral Futbol Federasiyası (RFEF), Calle 

Ramón y Cajal, s/n, 28230 Las Rozas, Madrid; 

d) Rumıniyanın Futbol Federasiyası (FRF), Strada 

Sergent Șerbănică Vasile 12, București 022186, Romania 

e) Macarıstanın Futbol Federasiyası (MLSZ), Budapest, 

Kánai út 2, 1112 Hungary 

f) Danimarkanın Futbol Assosiasiyası (DBU),  DBU Allé 1, 

2605 Brøndby, Denmark; 

g) Şotlandiyanın Futbol Assosiasiyası (SFA), Hampden 

Park, Glasgow G42 9AY 

h) Futbol Assosiasiyası (FA), Wembley Stadium, 

Wembley, London, HA9 0WS; 

i) Almaniya Futbol Federasiyası (DFB), Otto-Fleck-

Schneise 6, 60528 Frankfurt am Main, Germany; 

j) İtaliya Futbol Federasiyası (FIGC), Via Gregorio Allegri, 

14, 00198 Roma RM, Italy; and 

k) Rusiyanın Futbol İttifaqı (RFS) of 115172, Moscow, 

Narodnaya street 7. 

Yanlış anlaşılmalara yol verməmək məqsədilə, müvafiq Qəbul 

edən Assosiasiya qüvvədə olan qanunvericilik üzrə öz Sahib 

Ərazisində keçirilən 2020 UEFA AVRO™ Oyununun 

“təşkilatçısı” hesab olunur.  

Qəbul edən ölkələr Sahib Ərazilərdəki aşağıdakı şəhərlər:  

a) Amsterdam, Niderland; 

b) Bakı, Azərbaycan; 

c) Sevilya, İspaniya; 

d) Buxarest, Rumıniya; 

e) Budapeşt, Macarıstan; 

f) Kopenhagen, Danimarka; 

g) Qlazqo, Şotlandiya; 

h) London, İngiltərə; 

i) Münhen, Almaniya; 

j) Roma, İtaliya; və 

k) Sankt-Peterburq, Rusiya. 

Sahib ərazilər aşağıdakı ərazilər: 

a) Azərbaycan; 

b) Danimarka; 



 

   

c) İngiltərə; 

d) Almaniya; 

e) Macarıstan; 

f) İtaliya; 

g) Niderland; 

h) Rumıniya; 

i) Rusiya; 

j) Şotlandiya; və 

k) İspaniya. 

Pley-off Oyunu 2020 UEFA AVRO™ pley-off mərhələsində baş tutan Oyun. 

Oyun  Müvafiq 2020 UEFA AVRO™ Oyun(ları). 

İMA 2020 UEFA AVRO™ Oyunlarında iştirak edən milli 

assosiasiya olan iştirakçı milli assosiasiya. 

İMA-nın Bilet Satışı birlikdə, B.3.8.b bəndə uyğun olaraq İMA-nın Bilet Satışı 

Pəncərələrində satışda olan  UEFA-nın İMA-lara ayırdığı 

Biletlər. 

İMA-nın Bilet Satışı 

Qaydaları 

Biletlərin azarkeşlərə satılması üçün İMA-lar tərəfindən 

müəyyən və tətbiq edilən, və İMA Üzvü olmaq və/və ya Çıxış 

Koduna (müvafiq İMA tərəfindən İMA Üzvünə məlumat 

verildiyi kimi) malik olmaq tələbinin daxil ola biləcəyi  qayda, 

yaxud qaydalar toplusu.  

İAM-nın Bilet Satışı 

Pəncərələri 

UEFA tərəfindən göstərilən və Müraciətçinin Bilet Portalı 

vasitəsilə İMA-nın Bilet Satışı Pəncərəsinə müraciət edə 

biləcəyi istənilən pəncərə.  

İMA Azarkeşi mövcud İMA-nın azarkeşi kimi özünü təqdim edən, lakin İMA 

Üzvü olması vacib olmayan istənilən Müraciətçi. 

İMA Üzvü mövcud İMA tərəfindən göstərildiyi kimi İMA-nın rəsmi fan 

klubunun üzvü.  

Qiymət Kateqoriyaları UEFA Events SA tərəfindən vaxtaşırı müəyyən edildiyi kimi 

Biletlərin qiymət kateqoriyaları (və “Qiymət Kateqoriyası” 

müvafiq qaydada şərh edilir). 

Alış Bildirişi  Bu cür Alış Bildirişində göstərilən Bilet(lərin) satışını təsdiq 

edən və Bilet Portalında alış prosesi müddətində UEFA 

tərəfindən Müraciətçinin təqdim etdiyi e-poçt ünvanına 

göndərilən Sorğu bildirişi. 

Alış Qiyməti Müraciətçi tərəfindən seçilən  Bilet(lərin) ümumi alış qiyməti, 

bu qiymətə göndərilmə/çatdırılma haqqı (mövcud olarsa) və 

bütün müvafiq vergilər tətbiq edilir.  



 

   

Geri ödəmə Siyasəti UEFA-nın vaxtaşırı, məlumat üçün Bilet Portalında 

yerləşdirdiyi geri ödəmə siyasəti.  

Normativ qaydalar  məhdudiyyət olmadan, aşağıdakılar daxildir: 

 - Stadionun Qaydaları; və/və ya   

- Müvafiq Oyun üçün UEFA-nın və müvafiq Qəbul edən 

Assosiasiyanın mövcud qayda və prosedurları.  

 

Məhdud görüntü sahəsinə 

malik bilet 

UEFA Events SA tərəfindən (öz mülahizəsi ilə) satışa çıxarılan 

Bilet növlərindən biri və bu bilet müvafiq Oyunun biletidir və 

oyun meydançasına məhdud görüntüyə malikdir.  

Sorğu Bilet Portalında tələb edilən formada olan, Müraciətçi 

tərəfindən 2020 UEFA AVRO™ Oyunlarının Bilet(ləri) üçün bu 

Şərtlərə uyğun olaraq yerləşdirilən sifariş. Yanlış 

anlaşılmalara yol verməmək məqsədilə, Sorğu UEFA və 

Müraciətçi arasında öhdəlik yaradan razılaşma yaratmır, o 

vaxtadək ki, tələb edilən Bilet(lər) uğurlu şəkildə satılmış olsun 

və Sorğu 5-ci maddəyə uyğun olaraq qəbul edilmiş olsun.  

Eyni vaxtda Satış UEFA Events SA tərəfindən istənilən Biletin BGBX əsasında 

satılması və bu zaman Sorğu, Qalib Müraciətçiyə dair 

məlumat və Bilet(lərə) görə ödəniş arasında heç bir 

gecikmənin olmaması.  

Bir oyunluq bilet 

 

Bilet Portalında satılmaq üçün təklif olunan və müvafiq 

Oyunun Bileti olan Bilet növlərindən biri.  

Stadion(lar) daxil olmaq üçün Bilet (yaxud tətbiq edilərsə, digər giriş 

qurğusu) tələb olunan müvafiq Oyunun oynanıldığı müvafiq 

stadionun tam sahəsi və Bilet tələb edən digər sahələr. 

Stadion Sahibi müvafiq Stadionun sahibi və bu cür Stadionun operatoru və ya 

icarəçisi. 

Stadionun Qaydaları Oyuna tətbiq edilən və aşağıdakı saytda verilən Stadion 

Qaydaları: 

www.euro2020.com/StadiumRules  

Qalib Müraciətçi Sorğusu 5-ci maddəyə uyğun olaraq UEFA Events SA 

tərəfindən qəbul edilən istənilən Müraciətçi. 

Bilet(lər)  UEFA-nın Qalib Müraciətçiyə verdiyi və sonradan Bilet 

Sahibinə ötürülən və (bu Şərtlərə uyğun olaraq) Bilet Sahibinə 

müvafiq Oyunda iştirak etmək və hər bir biletdə göstərildiyi 

kimi  müvafiq Stadiondakı oturacağı tutmaq hüququ verən 

kağız, plastik, yaxud elektron/mobil biletdir. Yanlış 

anlaşılmalara yol verməmək məqsədilə, Tətbiqetməyə malik, 

http://www.euro2020.com/StadiumRules


 

   

və ona yerləşdirilən elektron/mobil biletə malik istənilən mobil 

və ya digər elektron qurğu bu Şərtlərin məqsədləri üzrə Bilet 

hesab edilir.  

Bilet Uduşu Lotereyası UEFA Events SA tərəfindən vaxtaşırı keçirilən və Qalib 

Müraciətçinin təsadüfi seçim üzrə seçildiyi Bilet uduşu 

lotereyası.  

Bilet Sahibi  Qalib Müraciətçi və Qonaqlar (tətbiq edilərsə) daxil olmaqla, 

Biletə faktiki və qanuni şəkildə sahiblik edən istənilən şəxs. 

Bilet Portalı UEFA-nın sahib olduğu və idarə etdiyi və Müraciətçinin 

Biletləri ala biləcəyi (mövcud olduqda və bu Şərtlərə uyğun 

olaraq) EURO2020.com/tickets İnternet platforması. 

Bilet Növləri Komandanın Təqib Edilməsi Bilet(ləri) və/və ya Bir Oyunluq 

Bilet(lər), onlardan istənilən biri Giriş Bilet(ləri), yaxud Məhdud 

görüntüyə malik Bilet(lər) ola bilərlər.  

UEFA Ofisləri Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Switzerland  

ünvanında yerləşən və Union des associations européennes 

de football, və onun UEFA Events SA daxil olmaqla tam 

şəkildə sahib olduğu törəmə şirkət.   

2020 UEFA AVRO™ Hazırda 11 iyun 2021-ci il tarixdən 11 iyul 2021-ci il tarixədək 

Sahib Ərazilərdə keçirilməsi planlaşdırılan və UEFA-nın 

bunun üçün Sahib Ərazilərin hər birinin milli qanunvericilik 

şərtləri üzrə aidiyyəti istifadə hüquqlarına malik olduğu 2018-

2020 UEFA Avropa Futbol Çempionatının™ final oyunu.  

UEFA Events SA 
UEFA Events SA,  Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, 

Switzerland (şirkətin qeydiyyat nömrəsi: CHE-109.373.092, 

ƏDV nömrəsi: HU 30473519). 

UEFA Tərəfləri UEFA, UEFA Events SA, və UEFA-nın və UEFA Events SA-

nın tam şəkildə sahib olduqları törəmə şirkət. 

Əlil arabası Bileti Stadionda əlil arabası üçün xüsusi ayrılmış yerdə əlil 

arabasından istifadə edən fiziki qüsurlu şəxs üçün nəzərdə 

tutulmuş bilet.  

B. BİLETLƏRİN SATIŞI 

3. Biletlərin Bilet Portalında Satışı 

3.1. Bu Şərtlərin məqsədləri üzrə, UEFA Events SA Biletlərin satıcısıdır.  

3.2. Müraciətçi və UEFA Events SA arasında bu Şərtlərə uyğun olaraq bağlanan müqavilə Nyon, 
İsveçrədə bağlanmış hesab olunacaq. 



 

   

3.3. Biletin mövcud olması şərtilə, Bilet Portalı Müraciətçiyə bu 3-cü maddənin aşağıdakı bəndlərində 
göstərildiyi kimi Biletlər üçün Sorğu təqdim etmək imkanı təklif edəcək.  

3.4. Hər bir Bilet Satışı Pəncərəsi üzrə, Bilet Portalı Biletlərin BGBX əsasında satılıb-satılmadığını 
və/və ya Biletin Uduş Lotereyasının keçirilib-keçirilməyəcəyini göstərəcək.  

3.5. 3.3-cü bəndə göstərilənlərə baxmayaraq, UEFA Tərəfləri Bilet Portalının Müraciətçiyə Oyuna Bilet 
almaq imkanı təklif edəcəyinə zəmanət vermir.  

3.6. Almaq istədiyi Bilet(ləri) müəyyən etdikdən sonra, Müraciətçi Bilet Portalında Sorğunu 
doldurmaqla və təqdim etməklə UEFA Events SA-dan Biletləri almaq istədiyi barədə məlumat 
verəcək.  

3.7. Biletlər üçün istənilən Sorğu Müraciətçinin qabaqcadan Bilet Portalında qeydiyyatdan keçməsini 
tələb edir və Müraciətçi Bilet Portalında verilən prosedura əməl etməklə Bilet Portalında 
qeydiyyatdan keçməlidir.  

3.8. Müraciətçi Bilet Portalı vasitəsilə aşağıdakılara görə Sorğunu təqdim edə bilər:  

a. Bilet Satışı Pəncərələri açıq olan müddətdə Geniş Tamaşaçı Kütləsinə satılacaq Geniş 
Tamaşaçı Kütləsinə Ayrılan Biletlər. UEFA Events SA Geniş Tamaşaçı Kütləsinə Satılan 
Biletləri BGBX əsasında və/və ya Bilet Uduşu Lotereyası vasitəsilə təklif etməyi seçə bilər (və 
Bilet Portalı hansı prosesin seçildiyini göstərəcək); və 

b. İMA-nın Bilet Satışı Pəncərələri açıq olan müddətdə satılacaq İMA-ya Ayrılan Biletlər. Bu 
Şərtlərə əlavə olaraq, hər bir İMA, həmçinin hər bir Müraciətçinin əməl etməli olduğu öz İma-
nın Bilet Satışı Qaydalarını tətbiq edə bilər. İMA-nın Bilet Satışı Pəncərələri açıq olan 
müddətdə: 

i. qüvvədə olan İMA öz İMA Üzvlərinə BGBX əsasında və/və ya Bilet Uduşu 
Lotereyası vasitəsilə İMA-ya Ayrılan Biletlərin Satışını təklif edə bilər;  

ii. qüvvədə olan İMA, BGBX əsasında satışı başa çatdırmaq üçün öz İMA 
Üzvlərinə öz İMA-ya Ayrılan Biletlərini təklif edə bilər (məsələn, Çıxış Kodu 
vasitəsilə, yaxud məlumatların yoxlanması yolu ilə); və 

iii. 3.8bi və 3.8bii bəndlərində göstərilən İMA Üzvünün prioritet pəncərəsi 
bağlandıqdan sonra hələ də İMA-ya Ayrılan Biletlər qalmış olarsa, bu yerdə 
qalan Biletlər Bilet Uduşu Lotereyası vasitəsilə İMA Azarkeşlərinə verilir, 

və Bilet Portalı müvafiq vaxtda yuxarıda göstərilən proseslərin hansılarının tətbiq ediləcəyini 
göstərəcək.  

3.9. Müraciətçi qəbul edir və təsdiqləyir ki, bütün Bilet Satışı Pəncərələri ilə bağlı: 

i. Biletlər, Bilet Uduşu Lotereyası yolu ilə təklif edildikdə, Müraciətçi öz Sorğusuna 
dəyişiklik etmək və ya ləğv etmək üçün qüvvədə olan Bilet Satışı Pəncərəsi 
bağlanmazdan qabaq istənilən vaxt Bilet Portalına daxil ola bilər;  

ii. Biletlər BGBX əsasında təklif edildikdə, Müraciətçi Sorğunu təqdim etdikdən 
sonra istənilən vaxt öz Sorğusuna dəyişiklik edə və ya onu ləğv edə bilməz;  

iii. Bilet Portalı bağlandıqdan sonra (qüvvədə olan Bilet Satışı Pəncərəsinin 
müddəti bitdikdən sonra), Sorğuya dəyişiklik etməyə, yaxud onu ləğv etməyə 
icazə verilmir; və 



 

   

iv. Düzgün doldurulmuş Sorğunun vaxtında təqdim edilməsi, UEFA Events SA 
tərəfindən lazımi qaydada qəbul edilməsi Sorğuda göstərilən Bilet(lərin) 
alınması üçün etibarlı və ləğv edilməsi mümkün olmayan və 5-ci maddəyə 
uyğun olaraq UEFA Events SA tərəfindən qəbul edilə bilən öhdəlik yaradır.  

3.10. Müraciətçi müvafiq Oyuna görə UEFA Events SA tərəfindən vaxtaşırı İMA-ya Ayrılan Biletlərlə 
bağlı İMA-nın müvafiq Bilet Satışı Qaydaları üzrə Bilet Portalında icazə verilən saydan  artıq Bilet üçün 
Sorğu yerləşdirə bilməz (Bir Oyunlu Biletlər, Məhdud Görüntü Sahəsinə Malik Biletlər, Komandanın 
Təqib edilməsi Biletləri və Giriş Biletləri daxil olmaqla).  Bilet Portalında, yaxud İMA-nın müvafiq Bilet 
Satışı Qaydalarında başqa cür göstərilməyənədək, Müraciətçi bir Oyuna görə dördədək (4)  Geniş 
Tamaşaçı Kütləsi üçün Bir Oyunlu Bilet üçün Sorğu təqdim edə bilər. 3.10-cu bəndə uyğun olaraq 
icazə verilən (i) maksimal sayda Biletlər üçün ; (ii) eyni gündə oynanılan (yaxud oynanılması ehtimal 
olunan) birdən (1) artıq Oyun üçün Sorğulara; və/və ya (iii) Müraciətçinin çoxlu sayda müraciət 
etməsinə icazə verilmir, və bu sorğulara müsbət cavab verilməsindən imtina ediləcək və ya ləğv 
ediləcək.  

3.11. Müraciətçi eyni Pley-off Oyunu ilə bağlı Komandanın Təqib edilməsi Bileti üçün əvvəl Sorğu 
təqdim etmiş olarsa, o Pley-off Oyununa Bilet üçün Sorğu təqdim edə bilməz.  

3.12. Bir Oyunlu Biletlər (Məhdud Məhdud Görüntü Sahəsinə Malik Biletlər daxil olmaqla) 
Stadionda oturacaq yeri əsasında maksimum dörd (4) Qiymət Kateqoriyasında təqdim olunur. Müvafiq 
Qiymət Kateqoriyalarının təxmini məkanını göstərən oturacaq xəritəsi Bilet Portalında veriləcək.  

3.13. Müraciətçi BGBX əsasında ayrılan Biletlərə görə müraciət etdikdə, yaxud Müraciətçinin 
Bilet Portalında seçdiyi Qiymət Kateqoriyası, Bilet Növü  və Bilet sayı Müraciətçinin azarkeşlik etdiyi 
İMA əsasında təsadüfi seçim üzrə ayrılacaq və Bilet Uduşu Lotereyasından sonra konkret oturacaqları 
seçə bilməyəcək.  

3.14. Bilet Uduşu Lotereyasından sonra müraciətləri uğursuz olan Müraciətçilərə bu barədə 
UEFA Events SA tərəfindən Bilet Portalında göstərilən tarixdən gec olmayaraq Müraciətçinin Sorğuda 
göstərdiyi ünvana göndərilən e-poçt bildirişi vasitəsilə məlumat veriləcək.  

3.15. Müraciətçilərdən və Qalib Müraciətçilərdən Bilet üçün müraciət edilməsi prosesində 
(Sorğunun təqdim edilməsi zamanı və ondan sonra) müəyyən məlumatları (tələb edildikdə, Qüvvədə 
olan Qanunlar üzrə) təqdim etmələri tələb olunur və bu müraciətlə bağlı məlumatlar sonradan (üsul və 
vaxt müddəti daxil olmaqla) onlara Bilet Portalında və vaxtaşırı UEFA Tərəfdaşları tərəfindən təqdim 
edilir. Daha dəqiq deyilərsə:  

i. bütün Müraciətçilərdən özünün və Qonaqlarının soyadını, adını, doğum 
tarixini, doğulduğu ölkəni, Pasport və ŞV nömrəsini və özünün poçt 
ünvanını və telefon nömrəsini, habelə Qüvvədə olan Qanunlar üzrə tələb 
olunan digər şəxsi məlumatları təqdim etmələri tələb olunur;  

ii. bütün Müraciətçilərdən Bilet Podratlında qeydiyyatdan keçdikləri zaman 
hansı İMA-ya azarkeşlik etdiyini göstərməsi tələb olunur (yəni, Müraciətçi 
hansı İMA-nın azarkeşidir);  

və Müraciətçilər və Qalib Müraciətçilər tələb olunan məlumatların Müraciətçilərə və Qalib 
Müraciətçilərə göstərilən vaxt müddətində təqdim edilməməsinin Sorğunun ləğv ediləcəyi və/və ya 
Qalib Müraciətçiyə ayrılan Biletlərin ləğv ediləcəyi ilə nəticələnəcəyini  qəbul edir və təsdiqləyirlər.  

3.16. Aşağıdakıların təmin edilməsi məsuliyyəti təkcə Müraciətçinin üzərinə düşür:  

a. Sorğu, bütün tələb olunan detallarla və ödəniş məlumatı (həm BGBX əsasında satılan Biletlər, 
həm də Bilet Uduşu Lotereyası halında) ilə tam şəkildə və dəqiqliklə doldurulur;  



 

   

b. UEFA Events SA tərəfindən alış prosesində tələb edildiyi kimi, Bilet Portalındakı müvafiq 
qrafa(ları) klikləməklə  bu Şərtlərin qəbul edildiyinin təsdiq edilməsi; 

c. Müraciətçi və onun Qonaqlarının hər biri  şəxsi məlumatlarının D.13-cü bənddə ətraflı göstərildiyi 
kimi işlənəcəyini və UEFA Events SA tərəfindən  http://www.uefa.com/privacypolicy/index.html 
saytında yerləşdiriləcəyini başa düşürlər. Sorğunun şəxsən, yaxud hər bir Qonaq adından təqdim 
etməklə hər bir Müraciətçi yuxarıdakıları qəbul edir və təsdiq edir (və hər bir Qonağın 
yuxarıdakıları qəbul və təsdiq etdiyini təsdiq edir);  

d. Sorğu UEFA Events SA-ya Bilet Portalında təqdim olunan göstərişlərə uyğun olaraq lazımi 
qaydada təqdim edilir; və 

e. həm BGBX əsasında, həm də Bilet Uduşu Lotereyası vasitəsilə satılan hər iki Bilet halında 
Bilet(lərə) görə Alış Qiymətini qarşılamaq üçün ödəniş qrafasında ödəniş üçün göstərilən Alipay 
hesabında, yaxud kredit və ya debit kartında kifayət qədər vəsait (və 4.4-cü bənddə istinad edilən 
istənilən Alipay hesabını, yaxud kredit və ya debit kartını verən bank haqları) olmalıdır.  

Müraciətçinin bu 3.16-cı bənddə irəli sürülən tələblərə əməl etməməsi Sorğunun (və Müraciətçinin 
Bilet(ləri) almaq müraciətinin) təmin edilməməsi ilə nəticələnəcək.  

3.17. Müraciətçi müraciət prosesində təqdim etdiyi bütün məlumatların doğru və düzgün olduğuna 
zəmanət verir. Müraciətçinin sonradan bu 3.17-ci bəndi pozduğu aşkar edilərsə, UEFA Events SA 
onun müraciətini təmin etməmək və ya Bilet(lərini) (əgər verilmiş olarlarsa) ləğv etmək hüququna 
malikdir.  

3.18. Bilet Portalında Sorğunun doldurulması və təqdim edilməsi ilə Müraciətçi bu Şərtləri 
oxuduğunu, başa düşdüyünü və onlara razılıq verdiyini təsdiq edir.  

3.19. Müraciətçi, Bilet Portalından (istər Gecikdirilən Verilmə, istərsə də Eyni zamanda Verilmə 
ilə) edilən bütün Bilet alışlarının son alış olduğuna və (Geri Ödəmə Siyasətinin tətbiq edildiyi hallar 
istisna olmaqla) Sorğu təqdim edildikdən və Müraciətçinin 4-cü maddəyə uyğun olaraq Alipay hesabı, 
yaxud kredit və ya debit kartı ödənişini uğurla yerinə yetirdikdən  sonra ona heç bir ləğvetməyə icazə 
verilməyəcəyinə və/və ya pulun geri qaytarılmayacağına və ya mübadilə edilməyəcəyinə razılıq verir 
və təsdiq edir.  

3.20. Bilet Uduşu Lotereyası  vasitəsilə satılan Biletlərə gəldikdə, Müraciətçinin seçdiyi müvafiq 
Qiymət Kateqoriyasında artıq Bilet(lər) mövcud olmadıqda, Müraciətçiyə digər Qiymət 
Kateqoriyasında olan Biletlər verilə bilər, bu şərtlə ki, Müraciətçi Sorğudakı müvafiq qrafanı klikləməklə 
bunu etməsi üçün UEFA Events SA-ya birmənalı şəkildə icazə vermiş olsun. Müraciətçi müvafiq 
qrafanı klikləməklə Müraciətçinin Qiymət Kateqoriyasına uyğun ilkin tələb olunan qiymətdən aşağı, 
yaxud yuxarı Alış Qiymətini birbaşa ödəyəcəyinə və bu prosesin aşağı, yaxud yuxarı Alış Qiymətinin 
ödənilməsi ilə nəticələnəcəyinə razılıq verir və qəbul edir.   

3.21. Müraciətçi, Biletin 3.10-cu bəndində göstərilən alış limitlərini keçən sifarişin və ya 3.26-cı 
və ya 3.27-ci bəndlərin pozulması ilə nəticələnərək verilən Biletlərin Müraciətçinin Qalib Müraciətçi 
olmasından asılı olmayaraq tam şəkildə ləğv ediləcəyini qəbul və təsdiq edir.  

3.22. UEFA Tərəfdaşlarının əsaslı rəyinə görə qalib olmaq şansını artıran   kompüter proqram 
təminatından (məsələn, botlar, yaxud spayderlər) istifadə etməklə Biletləri alan istənilən Müraciətçinin 
aldığı Biletlər Müraciətçinin Qalib Müraciətçi olmasından asılı olmayaraq tam şəkildə ləğv ediləcək.  

3.23. UEFA-nın Bilet Portalında Biletlərin siyahısının dəqiq olmasına çalışmasına baxmayaraq, 
texniki xətalar baş verə bilər. UEFA, Biletlər üçün düzgün təsdiq edilməmiş sifarişlə nəticələnən 
xətanın baş verdiyini aşkar edərsə, UEFA mümkün qədər tez bir zamanda Müraciətçiyə məlumat 
verəcək və Müraciətçinin alışını ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır. Mümkün olduqda, UEFA 
Müraciətçiyə düzgün detallarla sifarişini yenidən təsdiq etmək, yaxud tam məbləğ geri qaytarılmaqla 
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sifarişini ləğv etmək seçimi verəcək. UEFA Müraciətçi ilə əlaqə saxlaya bilməzsə, Müraciətçi UEFA-
nın Müraciətçinin sifarişini,  UEFA və/və ya Qəbul edən Assosiasiya heç bir məsuliyyət daşımadan, 
ləğv edilmiş kimi hesab etməsinə razılıq verir.  

3.24. Giriş Biletlərinə gəldikdə: 

a.   Giriş Biletlərinin məhdud sayı (istər Asan Girişli Oturacaq Bileti, istərsə də 
Əlil arabası Bileti olsun) Bilet Portalında təqdim ediləcək və Qalib Müraciətçiyə 
əlavə Müşayiət Bileti ilə birgə təqdim ediləcək. Bu Şərtlər üzrə icra edilməsi 
məqsədilə, Müraciətçi:  

i. fiziki qüsurlu tamaşaçı olmadıqda, fiziki qüsurlu tamaşaçı Qonaq 
hesab ediləcək;  

ii. fiziki qüsurlu tamaşaçı olduqda, şəxsi müşayiət edən şəxs 
/köməkçi Qonaq hesab ediləcək;  

b. Giriş Biletləri Stadionun quruluşundan asılı olaraq onun müxtəlif yerlərində 
yerləşə bilər; və  

c. Bilet Portalında Giriş Biletləri üçün müraciət edən Müraciətçidən, bu 
Müraciətçi Qalib Müraciətçi olduqda, UEFA-ya özünün fiziki qüsuru, yaxud 
Qonağın fiziki qüsurunu təsdiq edən hüquqi qüvvəyə malik rəsmi sənədi 
(UEFA-nın Müraciətçiyə verdiyi formada) təqdim etməsi tələb olunacaq. 
Bununla bağlı, Avropa Futbola Çıxış Mərkəzi (CAFÉ) və UEFA Tərəfdaşları 
sıx əməkdaşlıq edirlər. Tələb olunan sənədləri UEFA-ya təqdim etməyən 
(UEFA tərəfindən göstərilən müddətdə) istənilən bu cür Müraciətçi Qalib 
Müraciətçi olduqdan sonra, UEFA və/və ya Qəbul edən Assosiasiya heç bir 
məsuliyyət daşımadan, onun Biletləri ləğv edilir.  

3.25. Müraciətçiyə Qonaqlar üçün Biletlər almağa icazə verildikdə, Qalib Müraciətçilərin Biletlər 
üçün müraciətində adı çəkilən Qonaqlar, bu cür Qonağın Qalib Müraciətçi adlandırılmasına, yaxud adı 
çəkilən Qonağın digər Qalib Müraciətçi olmasına baxmayaraq, Biletlər üçün çoxsaylı müraciətlərdə 
göstərilə bilməzlər. Adı çəkilən Qonağın adının çoxsaylı müraciətlərdə çəkilməsi ilə nəticələnən 
müraciətlərə (istər Qonaq kimi, istərsə də Qalib Müraciətçi kimi) icazə verilmir və ləğv ediləcək. 

3.26. Bilet Satışı Pəncərəsi vasitəsilə müvafiq Oyuna Biletləri alan, yaxud verilən istənilən Qalib 
Müraciətçiyə bu cür Oyuna Biletləri hər hansı digər Bilet Satışı Pəncərəsindən almağa icazə verilmir. 
Buna oxşar olaraq, digər üsulla müvafiq Oyuna Biletləri alan, yaxud verilən istənilən Qalib Müraciətçiyə 
bu Şərtlərə uyğun olaraq Biletləri almağa icazə verilmir. Bu kimi Biletlərə görə hər hansı Sorğuya onun 
UEFA Events SA tərəfindən qəbul edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq, müsbət cavab 
verilməsindən imtina ediləcək və ya ləğv ediləcək. Biletlər bu 3.26-cı bəndə uyğun olaraq UEFA Events 
SA tərəfindən ləğv edildiyi təqdirdə, Qalib Müraciətçiyə ləğv edilmiş Biletlərə görə geri ödəniş 
edilməyəcək (çünki onlar bu Şərtlərin pozulması ilə əldə edilmişdir).  

4. Ödəniş 

4.1. Biletlər üçün ödəniş Alipay və ya aşağıdakı kredit kartları ilə mümkündür: İnternet vasitəsilə 
ödənişlərin edilməsinə imkan yaradan (və icazə verən) (1) Mastercard və ya Visa kredit kartı; yaxud 
(2) Mastercard və ya Visa debit kartı. Müraciətçinin kredit/debit kartının müddəti Bilet Portalında 
göstərilən tarixdən sonra bitməlidir (müvafiq Bilet Satışı Pəncərəsindən asılı olacaq).  

4.2. Oyun, Biletin növü, Qiymət Kateqoriyası, və sayı Müraciətçi tərəfindən seçildikdən sonra Bilet(lər) 
üçün Alış Qiyməti (ƏDV daxil olmaqla) Müraciət formasında aydın şəkildə qeyd ediləcək. Müraciətçi 
qəbul edir ki, Bilet Portalında  təsdiq düyməsinə/qrafasına klikləməklə, Müraciətçi 4.3-cü bəndə uyğun 
olaraq müvafiq Alış Qiymətini ödəyəcək, bu şərtlə ki, müraciət olunan Bilet(lər) UEFA SA Events 



 

   

tərəfindən Müraciətçiyə ayrılmış olsun (bu cür ödənişin müddəti Gecikdirilmiş Satış, yaxud Eyni Vaxtda 
Satışın olmasından asılıdır).  Bilet(lər)in satışı Sorğunun UEFA tərəfindən qəbul edilməsi anlamına 
gəlir və bu barədə bildiriş Müraciətçinin Sorğu statusunun yenilənməsi ilə ifadə ediləcək.  

4.3. 4.4-cü bəndə uyğun olaraq, Sorğu mərhələsi başa çatdıqdan sonra və Biletlərin paylaşdırılması 
prosesindən sonra (istər BGBX əsasında, istərsə  də Bilet Uduşu Lotereyasından sonra), Müraciətçilər 
UEFA Tərəfdaşlarının qeyd etdikləri vaxt müddətində Bilet Portalına daxil olaraq Alış qiymətini 
ödəməlidirlər (bu cür ödənişin müddəti onun Gecikdirilmiş Satış, yaxud Eyni vaxtda Satış olmasından 
asılıdır).  

4.4. Yalnız Komandamı Təqib Edirəm Biletlərinə görə, UEFA Tərəfdaşlarının göstərdikləri vaxt 
müddətində tam Alış Qiymətini ödəmək üçün  Müraciətçilərdən Bilet Portalına daxil olmaları tələb 
olunur (bu cür ödənişin müddəti Gecikdirilmiş Satış və ya Eyni Vaxtda Satışdan asılı ola bilər). 
Komandamı Təqib Edirəm Biletləri müvafiq İMA-nın pley-off mərhələlərindən keçməsindən sonra 
paylaşdırılır və müvafiq Alış Qiymətinin depoziti UEFA Events SA tərəfindən ödənişə hesablanacaq.  

4.5. Bilet Portalında və Sorğuda göstərilən bütün Alış Qiymətləri və bütün ödənişlər Avro valyutasında 
(€) həyata keçiriləcək.  

XƏBƏRDARLIQ: 
 
MÜRACİƏTÇİNİN SORĞUSU AŞAĞIDAKI 5-Cİ MADDƏYƏ UYĞUN OLARAQ QƏBUL EDİLDİYİ 
HALDA, MÜRACİƏTÇİ BİLET PORTALINA DAXİL OLARAQ VƏ UEFA TƏRƏFDAŞLARININ 
MƏLUMAT VERDİKLƏRİ VAXT MÜDDƏTİNDƏ (BU CÜR ÖDƏNİŞİN MÜDDƏTİ ONUN 
GECİKDİRİLMİŞ SATIŞ, YAXUD EYNİ VAXTDA SATIŞ OLMASINDAN ASILIDIR) ALIŞ QİYMƏTİNİ 
GÖSTƏRİLƏN ALIPAY HESABINA, YAXUD KREDİT KARTINA UYĞUN HESABA ÖDƏMƏYİ 
ÖHDƏSİNƏ GÖTÜRÜR.  
 
MÜRACİƏTÇİ BAŞA DÜŞÜR VƏ RAZILAŞIR Kİ, MÜRACİƏTÇİ TƏLƏB OLUNAN VAXT 
MÜDDƏTİNDƏ ÖDƏNİŞİ ETMƏZSƏ, YAXUD MÜRACİƏTÇİNİN BANKI ALIŞ QİYMƏTİNİ 
ÖDƏMƏKDƏN İMTİNA EDƏRSƏ, ONUN SORĞUSUNA İMTİNA CAVABI VERİLƏCƏK VƏ 
BİLETLƏRİ VERİLMƏYƏCƏK.  

4.6. Bilet Portalı Müraciətçiyə müvafiq Sahib Ərazinin yerli valyutasının valyuta məzənnəsi barədə və 
bu cür yerli valyutada Alış Qiyməti barədə məlumat verə bilər. Bu məlumat Müraciətçiyə yalnız 
informasiya məqsədi üçün verilir. Müraciətçinin Alıpay hesabını, yaxud kredit və ya debit kartlarını 
verən bankı öz valyuta məzənnəsini (mövcud olarsa) tətbiq edəcək və bu cür əməliyyata görə əlavə 
haqq, yaxud ödəniş tuta bilər. Müraciətçilər müvafiq valyuta məzənnəsi, ödəniş və ya tutumlar barədə 
məlumatlı olmaq üçün Sorğunu təqdim etməzdən qabaq Alipay, yaxud müvafiq kredit və ya debit 
kartlarını verən bankla əlaqə saxlayırlar. UEFA Tərəfdaşları və Qəbul edən Assosiasiya Qalib 
Müraciətçinin Alipay, yaxud müvafiq kredit və ya debit kartlarını verən bankın tətbiq etdiyi valyuta 
məzənnəsi, haqq və ya tutumlara  görə məsuliyyət daşımır.  

4.7. Müraciətçi UEFA Events SA-nın satış prosesi müddətində xidmət təminatçılarından istifadə edə 
biləcəyini (hesab-fakturaların Qəbul edən Assosiasiya tərəfindən verilə biləcəyi təqdirdə, hesab-
fakturaların verilməsi məqsədilə)  təsdiqləyir və qəbul edir, bununla belə və yanlış anlaşılmalara yol 
verməmək məqsədilə, UEFA Events SA Biletlərin satıcısı olaraq qalır və bu cür Biletlərlə bağlı bütün 
mülkiyyət hüququnu özündə saxlayır.  

5. Təklifin qəbul edilməsi 

5.1. Bilet(lərin) alınması ilə bağlı UEFA Events SA və Qalib Müraciətçi arasında müqavilə yalnız 
aşağıdakı hallardan sonra bağlanılacaq və təsdiq ediləcək (bu Müddəa və Şərtlər üzrə): 

a. 4-cü maddəyə uyğun olaraq Sorğuda göstərilən Bilet(lər) üçün Alipay, yaxud 
kredit və ya debit kartların ödənişinin aparılması; və  



 

   

b. UEFA Events SA tərəfindən Qalib Müraciətçiyə Alış Bildirişinin təqdim 
edilməsi yolu ilə Müraciətçinin təklifinin qəbul edilməsi.  

5.2. Qalib Müraciətçilərdən hər hansı uyğunsuzluq baxımından Alış Bildirişini, xüsusilə də, öz 
Bilet(lərinin) sayı, qiyməti və kateqoriyası ilə bağlı nəzərdən keçirmələri tələb olunur. Hər hansı 
uyğunsuzluq halında, 18-ci maddəyə uyğun olaraq dərhal UEFA Events SA-ya məlumat verilir.  

5.3. Yanlış anlaşılmalara yol verməmək məqsədilə, Qalib Müraciətçilər Bileti alan zaman imtina etmək 
hüququna malik deyillər (istər iki həftə müddətində, yaxud başqa cür). Buna görə də, UEFA və Qalib 
Müraciətçi arasında Bilet(lərin) alışı ilə bağlı hər bir müqavilə (5.1-ci bəndə uyğun olaraq təsdiq edilmiş) 
Müraciətçi üzərinə öhdəlik qoyur və Müraciətçidən sifariş verilmiş Bilet(lərə) görə ödəniş etməyi və 
onları qəbul etməyi tələb edir.  

6. Biletlərin çatdırılması 

6.1. Biletlər Qalib Müraciətçilərə aşağıdakı şəkildə, UEFA Tərəfdaşlarının mülahizəsi ilə müəyyən 
edilən üsulla, və İMA-nın Satdığı Biletlər üçün tətbiq edilərsə, müvafiq İMA ilə məsləhətləşmə 
aparıldıqdan sonra çatdırılacaq: 

a. Elektron “mobil telefon biletləri” vasitəsilə. Biletlər bu yolla çatdırıldığı halda, 
Qalib Müraciətçi öz telefonuna müvafiq tətbiqetməni yükləməli və Stadiona 
giriş üçün elektron biletlər mobil telefonun ekranında görünməlidir. Müvafiq 
tətbiqetmənin yüklənməsi və quraşdırılması, habelə Biletlərin mobil telefonun 
ekranında düzgün şəkildə görünməsinin təmin edilməsi Qalib Müraciətçinin 
məsuliyyəti altındadır. Tətbiqetmənin yüklənməsi və ya Biletlərin tətbiqtmə 
vasitəsilə tapılması ilə bağlı Qalib Müraciətçi çətinliklə qarşılaşdığı halda, bu 
barədə dərhal və istənilən halda Oyundan ən azı 1 (bir) gün əvvəldən UEFA 
Events SA-nı məlumatlandırmalıdır. Biletlər “mobil telefon biletləri” vasitəsilə 
paylandığı halda, Qalib Müraciətçi və onun Qonaq(lar)ı (mövcud olarsa) 
tətbiqetməni yükləyərkən soyadlarını, adlarını, elektron poçt ünvanlarını, 
mobil telefon nömrələrini, doğum tarixlərini, milliyyətlərini, vəzifələrini və 
vəsiqə/pasport nömrələrini və Qüvvədə olan Qanunların tələb etdikləri şəxsi 
məlumatları təqdim etməlidir; 

b. Qalib Müraciətçinin Müraciət formasında UEFA Events SA–ya təqdim etdiyi 
ünvana ekspress kuryer vasitəsilə göndərilmə; 

c. Qalib Müraciətçinin yaşadığı ölkədə ekspress kuryer vasitəsilə çatdırılma 
uğursuz alındıqda və ya Qalib Müraciətçinin ünvanına ekspress kuryer 
vasitəsilə çatdırılma UEFA Events SA-dan asılı olmayan hər hansı müstəsna 
səbəblərdən mümkün olmadıqda, Bilet(lər) 6.3-cü bənddə qeyd edildiyi 
qaydada müvafiq Stadionda (yaxud onun yaxınlığında) bilet toplama 
məntəqəsində rəsmi açılış saatlarında Qalib Müraciətçiyə şəxsən təhvil 
veriləcək; 

d. Biletlərin məhdud sayda olması ilə bağlı, yarışda təhlükəsizlik tədbirlərinin 
gücləndirilməsi və biletlərin qara bazarda satışının qarşısının alınması 
məqsədilə görülən tədbirlərin bir hissəsi kimi UEFA Events SA Biletlərin  6.4-
bənddə qeyd edildiyi qaydada müvafiq Stadionda (yaxud onun yaxınlığında) 
biletlərin götürüldüyü məntəqədə rəsmi açılış saatlarında Qalib Müraciətçiyə 
şəxsən təhvil  verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edə bilər (öz ağlabatan 
mülahizəsi ilə və tətbiq edilərsə, müvafiq İMA ilə məsləhətləşmə aparıldıqdan 
sonra  İMA-nın Satdığı Biletlər üçün).  

6.2. 6.3-cü, 6.4-cü və 6.5-ci bəndlərə uyğun olaraq, bəzi hallarda Biletin çatdırılma üsulu Müraciətçi 
tərəfindən Bilet Portalı vasitəsilə seçiləcək və bütün digər hallarda isə Uğurlu Müraciətçiyə Bilet Portalı 



 

   

vasitəsilə məlumat veriləcək (mövcud Bilet Satışı Pəncərələrindən asılı olacaq).  Bundan sonra, Qalib 
Müraciətçilər aşağıdakı məsələlərlə bağlı müraciət edə bilməzlər: (i) UEFA Events SA tərəfindən 
çatdırılma üsuluna dəyişikliyin edilməsi (müstəsna hallar tətbiq edilməyənədək, UEFA Events SA 
tərəfindən müəyyən edildiyi kimi); və/və ya (ii) Bilet(lərin) çatdırılma üsulu əsasında onların dəyərinin 
geri ödənilməsi. Yanlış anlaşılmalara yol verməmək məqsədilə, Qalib Müraciətçilər müvafiq tətbiqetmə 
vasitəsilə yükləyə bilmədikləri, 6.1.b bəndə uyğun olaraq ekspress kuryer şirkəti vasitəsilə göndərilən, 
lakin ekspress kuryer şirkətdən  təhvil almaqdan imtina etdikləri, yaxud ondan təhvil ala bilmədikləri və 
ya .3-cü, 6.4-cü və 6.5-ci bəndlərə uyğun olaraq almadıqları biletlərə görə geri ödəniş almayacaqlar.      

6.3. Biletlərin çatdırılması 6.1.c bəndə uyğun olaraq mümkün deyilsə, Qalib Müraciətçi mümkün 
Bilet(lər)ini biletin götürülməsi məntəqəsində açılış saatları ərzində götürə biləcəyi, yaxud 
Bilet(lər)in 6.1.a bəndinə uyğun olaraq mobil telefon bileti kimi təqdim ediləcəyi barədə elektron 
poçt vasitəsilə mümkün olan ən qısa müddət ərzində məlumatlandırılmalıdır. Elektron poçta 
göndərilən məktubda biletin götürülməsi məntəqəsi, habelə biletlərin əldə edilə biləcəyi vaxt 
müddəti barədə ətraflı məlumat veriləcək. Məntəqənin yeri Stadionun yaxınlığında, yaxud Qəbul 
edən Şəhərin mərkəzində olmalıdır. Bu cür Bilet(lər)in götürülməsi  məqsədilə Qalib Müraciətçi 
özü və Qonaq(lar)ı üçün şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi (pasport və ya milli şəxsiyyət vəsiqəsi), o 
cümlədən yuxarıda qeyd edilən e-poçt mesajının çap versiyasını göstərməlidir. Biletlərin 
götürülməsi üçün Qonaq(lar) Qalib Müraciətçi ilə birlikdə biletin götürülməsi məntəqəsində 
olmalıdır.  

6.4. Qalib Müraciətçidən öz Bilet(lərini) 6.1.d bəndinə uyğun olaraq götürmək tələb olunduqda, Qalib 
Müraciətçi, 6.5-ci bəndə uyğun olaraq  bu bilet(ləri) biletin götürülməsi məntəqəsində açılış 
saatlarında götürə biləcəyi barədə Oyundan ən azı 10 gün əvvəl elektron poçt vasitəsilə 
məlumatlandırılacaq. Elektron poçtla göndərilən məktubda biletin götürülməsi məntəqəsi, eləcə 
də biletlərin əldə edilə biləcəyi vaxt müddəti barədə ətraflı məlumat veriləcək. Məntəqənin yeri 
Stadionun yaxınlığında, yaxud Qəbul edən Şəhərin mərkəzində olmalıdır. Bu Bilet(lərin) 
götürülməsi üçün Qalib Müraciətçi özü və Qonaq(lar)ı üçün şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi 
(pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsi), o cümlədən yuxarıda qeyd edilən məktubun çap versiyasını 
göstərməlidir. Biletlərin götürülməsi üçün Qonaq(lar) Qalib Müraciətçi ilə birlikdə biletin 
götürülməsi məntəqəsində olmalıdır. Yanlış anlaşılmalara yol verməmək məqsədilə, biletlər 
identifikasiya tələblərinə əməl etməyən və ya bu Şərtlərə uyğun olaraq İstisna edilən Şəxs (12.2-
ci bənddə müəyyən edildiyi kimi) (bu Şərtləri pozmuş hər hansı Qalib Müraciətçi daxil olmaqla, 
lakin onunla məhdudlaşmadan) bilet ala bilməyəcək. 

6.5. Müraciətçi qəbul edir ki, İMA-nın Satdığı Biletlər üçün, müvafiq İMA müəyyən Biletlərin 6.1d 
bəndinə uyğun olaraq satılmasına  qərar verə bilər. Bu cür qərar müvafiq İMA tərəfindən qəbul 
edildikdə, Qalib Müraciətçiyə İMA tərəfindən bu cür tələb barədə mümkün qədər tez bir zamanda 
məlumat veriləcək və İMA Qalib Müraciətçiyə Biletin götürülməsi məntəqəsi və Biletin götürülməsi 
proseduru barədə ətraflı məlumat verəcək. Müraciətçi qəbul edir ki, bu cür məlumat ilkin “mobil 
telefon bileti” alındıqdan sonra təqdim edilə bilər və bu cür “mobil telefon bileti” sonra UEFA 
tərəfindən ləğv ediləcək. UEFA bu 6.5-ci bəndə uyğun olaraq İMA-nın çıxartdığı bu cür qərara görə 
üzərinə heç bir məsuliyyət götürmür və heç bir cavabdehlik daşımır.   

6.6. Biletlər Qalib Müraciətçiyə ekspress kuryer vasitəsilə çatdırıldığı halda və Qalib Müraciətçi öz 
Bilet(lər)inin UEFA Events SA tərəfindən Qalib ekspress kuryer xidməti tərəfindən alternativ 
ünvana və/və ya resipiyentə göndərilməsi üçün müraciət edərsə, Müraciətçilər qəbul edir və 
razılaşırlar ki, kuryer xidməti bu alternativ çatdırılma məlumatları və/və ya resipiyent barədə UEFA 
Events SA-nı məlumatlandıracaq və biletlərin Qalib Müraciətçiyə təqdim edilib-edilməməsini 
müəyyən etmək məqsədilə Stadionda identifikasiya yoxlaması aparılacaq.  

6.7. Biletlər bütün hallarda UEFA Tərəfdaşlarının mülkiyyəti olaraq qalacaq. 

6.8. Qüsurlu mobil Bilet(lər), məsələn: Tətbiqetmədə görünməyən Biletlər, mobil telefonda qüsur və ya 
kifayət qədər enerjinin olmaması səbəbilə görünməyən Biletlər, yaxud biletin üzərində yanlış şəxsi 
məlumatlar olduqda, Stadiona girişə icazə verilməyəcək. UEFA Tərəfdaşları, Qəbul edən 



 

   

Assosiasiya və Stadion Sahibi hər hansı qüsurlu, itirilmiş və ya oğurlanmış Bilet(lər)ə görə 
məsuliyyət daşımır və bu biletləri yenidən təqdim etməklə bağlı üzərinə heç bir öhdəlik 
götürməyəcək, bu şərtlə ki, mobil Biletdə tamamilə UEFA Tərəfdaşlarına aid qüsur olmamış olsun, 
bu zaman UEFA Tərəfdaşları qüsur barədə məlumat verildikdən dərhal sonra mümkün olduğu 
qədər sözügedən Bileti bloklayırlar və Qalib Müraciətçi yetərli qədər sübut təqdim etdikdən sonra 
Qalib Müraciətçiyə yeni Bilet təqdim edirlər.  

6.9. Səhv çap edilmiş Bilet(lər), məsələn, üzəri oxunmayan biletlər və ya oturacaq nömrəsinin 
olmaması halında Qalib Müraciətçi 18-ci maddəyə uyğun olaraq Biletləri götürdüyü  gündən 
etibarən yeddi (7) gün müddətində UEFA Events SA-nı yazılı surətdə məlumatlandırmalıdır (bu 
şərtlə ki, bu cür Biletlər Qalib Müraciətçi tərəfindən Stadionda (yaxud onun yaxınlığında) 
götürülmüş olsun, belə olan təqdirdə, Qalib Müraciətçi dərhal bu barədə UEFA Events SA-ya 
məlumat verməlidir). Qüsurlu Bilet(lər) ilkin vəziyyətlərində UEFA Events SA-ya geri 
qaytarılmaq/təqdim edilmək şərtilə pulsuz olaraq yenisi ilə əvəzlənəcək. UEFA Tərəfdaşları, 
müvafiq Qəbul edən Assosiasiya və Stadion Sahibi Qalib Müraciətçiyə təqdim edildikdən sonra 
hər hansı itirilmiş, oğurlanmış, zədələnmiş və ya məhv edilmiş Bilet(lər)ə görə onların Qalib 
Müraciətçiyə təhvil verilməsindən sonra  məsuliyyət daşımır. Xüsusilə UEFA Tərəfdaşları, müvafiq 
Qəbul edən Assosiasiya və Stadion Sahibi istənilən Biletin dəyərini geri ödəmək və ya onları təkrar 
çap etmək kimi öhdəlik daşımır. 

6.10. Oyunlar üçün Komandamı Təqib Edirəm Biletləri Qalib Müraciətçinin İMA komandasının 
iştirak etməyəcəyi Oyunlar üçün ayrıldıqda, Qalib Müraciətçi İMA komandasının iştirak etməyəcəyi 
oyunlarda iştirak etmək hüququnu itirəcək və iştirak etmədiyi Oyun(lar)a görə Biletlərin  nominal 
məbləğinə bərabər olan məbləğdə kompensasiya almaq hüququna malik olacaq. Bu cür geri 
ödəmə   2020 UEFA AVRO LIQASI™ tərəfindən qərar qəbul edildikdən sonra ilkin alış üçün 
istifadə edilmiş müvafiq Alipay hesabı, yaxud kredit və ya debit kartına ediləcək.  

7. BİLETLƏRDƏN İSTİFADƏ 

7. Bilet(lər)dən qadağan edilmiş istifadə 

7.1. 7.2-ci və 7.3-cü bəndlərdə birmənalı şəkildə qeyd edilən hallar istisna olmaqla, Bilet(lər)in hər hansı təkrar 
satışı, ötürülməsi, təklifi, yaxud təkrar satış üçün reklamı, yaxud ötürülməsi ödənişsiz və ya təmənnalı 
olmasından asılı olmayaraq qəti qadağandır. 

7.2. Qalib Müraciətçiyə aşağıdakıları etməyə icazə verilir:    

a. Biletləri öz Qonaqlarına (B.3.15-ci bənddə uyğun olaraq məlumatları təqdim 
edilən şəxs) aşağıdakı şərtlər əsasında ötürmək (tətbiq edilərsə) (birlikdə) 

i. 7.3-cü bəndin müddəaları tətbiq edildiyi hallar istisna olmaqla, 
Qalib Müraciətçi Oyunda öz Qonaq(ları) ilə birlikdə iştirak edəcək; 

ii. Biletlər  onların şəxsi istifadəsi üçündür; 

iii. İcazə verilən bu cür ötürmə pulsuz və Biletin dəyərindən yüksək 
hər hansı məbləğ tutulmadan həyata keçirilməlidir; və 

iv. Qalib Müraciətçidən Bilet(lər)in ötürülməsini qəbul edən 
Qonaq(lar) bu Şərtlərə əməl etməyə razılıq verirlər. 

b. Öz mülahizəsi ilə UEFA Events SA tərəfindən həyata keçirilən və tətbiq edilən hər hansı rəsmi 
“Biletlərin Təkrar Satışı Platforması” vasitəsilə (müvafiq təkrar satış şərtlərinə uyğun olaraq) 
biletlərin təkrar satışı. Bu kimi hər hansı təkrar satış platforması, UEFA Events SA tərəfindən 
həyata keçirildiyi və tətbiq edildiyi təqdirdə, Qalib Müraciətçilər tərəfindən Bilet(lər)in təkrar satışı 



 

   

üzrə icazə verilmiş yeganə platforma olaraq UEFA Events SA tərəfindən idarə ediləcək. Yanlış 
anlaşılmalara yol verməmək məqsədilə, UEFA Tərəfdaşları bu kimi təkrar satış platformasının 
həyata keçirilməsinə və tətbiqinə zəmanət vermir. UEFA Events SA və ya müvafiq İMA hansı 
Biletlərin təkrar satış platforması vasitəsilə təkrar satıla biləcəyinə qərar verə bilərlər. 

7.3. Bilet Sahibi (hansına ki, şübhəsiz, Qalib Müraciətçi və istənilən Qonaq(lar) aiddir) Oyuna hər hansı tibbi 
səbəblərdən (digərlərindən başqa COVID-19 kontekstində tibbi səbəblər daxil olmaqla) gələ bilmirsə, Qalib 
Müraciətçi bu cür Biletin dəyərinin kompensasiya hüququna malik deyil, lakin bu cür verilmə 7.1 və 7.2-ci 
bəndlərin müddəalarına uyğun həyata keçirilməsi və həmin şəxsin məlumatları Qalib Müraciətçiyə UEFA 
tərəfindən bildirilən prosedura uyğun olaraq təqdim edilməsi şərti ilə bu cür Bileti dostuna və ya ailə üzvünə 
(hansı ki, öz növbəsində, hazırkı Satış Şərtlərinin məqsədləri üçün Qonaq hesab ediləcək) vermək hüququna 
malikdir. 

7.4. Bilet(lər): 

a.  hər hansı tanıtım, reklam, vəsait toplanması (fandreyzinq), hərrac, uduş və ya hər hansı digər 
oxşar kommersiya, yaxud qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə olunmamalıdır; 

b. hər hansı müsabiqədə, yarışda, (tanıtım xarakterli) azart oyunlarda, lotereyada və ya uduşda 
mükafat (yaxud onun bir hissəsi) kimi istifadə olunmamalıdır; 

c. hər hansı məhsul və ya xidmətlər paketinin tərkib hissəsi olaraq birləşdirilməməli və 
satılmamalıdır; yaxud 

d. hər hansı səyahət və ya qonaqpərvərlik paketinin (məsələn, uçuşların, otellərin və Bilet(lər)in bir 
arada satışı) tərkib hissəsi olaraq birləşdirilməməli və satılmamalıdır. 

7.5. Bilet Sahibləri: 

a. UEFA Tərəfləri, UEFA Avro 2020™ və ya Oyunla bağlı hər hansı tanıtım və ya reklam işləri 
aparmamalı; 
 

b. geyimin üzərində və ya Stadiona gətirilmiş hər hansı əşya üzərində açıq kommersiya 
mesajları verməklə Stadionun hər hansı hissəsində hər hansı məhsul və ya xidməti reklam, 
yaxud təşviq etməməli, paylamamalı, yaymamalı, satmamalı və ya təklif etməməli; yaxud 
 
c. bilet(lər)lə bağlı hər hansı marketinq və ya tanıtım imkanlarından istifadə etməməlidirlər. 

 
Yanlış anlaşılmalara yol verməmək məqsədilə, Bilet Sahibi tərəfindən Stadionda tanıtım və ya 
marketinq məqsədlərilə hər hansı brendin reklamı aparılmamalıdır. 

7.6. Bu Şərtlərin 7-ci və/və ya 12-ci maddələrinin pozulması ilə əldə edilmiş və ya istifadə olunmuş Bilet(lər) 
etibarsız hesab edilir və bu kimi Bilet(lər)dən istifadə etməyə çalışan şəxslər qaydaları pozduğu üçün Stadiona 
buraxılmamaq və ya Stadion ərazisindən kənarlaşdırılmaqla yanaşı, hüquqi məsuliyyətə də cəlb oluna bilərlər. 
Bilet(lər)in icazəsiz satışı və ya ötürülməsi ilə bağlı hər hansı hal barədə polisə məlumat veriləcək. 

7.7. Bu Şərtlərin, eləcə də hər hansı Qüvvədə olan Qanunların və ya hər hansı Qaydaların pozulması halında 
UEFA Events SA həmin Bileti, o cümlədən geri ödəmə hüququ olmadan UEFA Avro 2020™ Oyunu üçün Qalib 
Müraciətçinin aldığı hər hansı digər biletləri ləğv edə və etibarsız hesab edə bilər. 

8. Stadiona giriş 

8.1. Müvafiq Stadiona giriş Biletin üzərində qeyd edilən və ya UEFA-nın www.uefa.com veb- saytında dərc 
edilən saatlarda icazə verilir. 

8.2. Müvafiq Stadiona giriş: 

a. Aşağıdakılar uyğun olmalıdır:  

http://www.uefa.com/


 

   

i. bu Şərtlərə; 

ii. Stadionun Qaydalarına; 

iii. İstənilən yerli sanitariya tədbirlərinə və ya qaydalarına; 

iv. Stadiona giriş və orada iştirak, Oyunda iştirak, Biletlərdən istifadəyə dair (məcburi, 
habelə sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi və COVID-19 kontekstində istənilən sanitariya 
tədbirlərinin tələblərini özündə əks etdirən) bütün Qüvvədə olan  Qanunlar, Stadionda 
Oyunun keçirilməsi ilə bağlı yurisdiksiyaya və ya səlahiyyətə malik olan hər hansı qurum 
tərəfindən təqdim edilmiş ümumi təhlükəsizlik sertifikatı və Stadiona aid hər hansı xüsusi 
təhlükəsizlik sertifikatı; və 

b. hər bir şəxs üçün (yaşından asılı olmayaraq) etibarlı biletin, o cümlədən, tələb olunduğu halda 
şəxsiyyəti təsdiq edən fotoşəkilli və imzalı sənədi təqdim etdikdən sonra mümkündür. 

c. Rusiyada keçirilən Oyunlara gəldikdə, hüquqi qüvvəyə malik FAN ID təqdim edildikdən sonra (Bilet 
Sahibinin Stadionda olduğu bütün vaxtlarda özündə saxlamalı olduğu), icazə verilməsi;  

8.3. Bu Şərtlərinin Müraciətçi/Bilet Sahibi tərəfindən pozulması Müraciətçinin/Bilet Sahibinin hüquq pozucusu 
hesab olunması ilə nəticələnir və/və ya müvafiq Sahib Assosiasiya sözügedən Müraciətçini, yaxud Bilet 
Sahibini müvafiq Stadiondan çıxarmaq hüququna malik olur. 

8.4. Bilet Sahibləri stadionu tərk etdikdən sonra təkrar olaraq içəri buraxılmayacaqlar. 

9. Stadionda davranış qaydaları 

9.1. Təhlükəsizlik məqsədilə Oyunda iştirak edən bütün şəxslər stüardların, təhlükəsizlik personalı və/və ya 
digər qanuni səlahiyyətə malik şəxslərin tələbi ilə aşağıda qeyd edilənləri etməlidirlər: 

a.Bilet Sahibinin kimliyinin B.3.15 bəndinə uyğun olaraq Müraciətçinin/Qonağın kimliyinə 
uyğun gəlməsini sübut etmək məqsədilə etibarlı bileti, o cümlədən şəxsiyyəti təsdiq 
edən fotoşəkilli və imzalı sənədi (pasport, yaxud milli şəxsiyyət vəsiqəsi) təqdim etmək; 

b. üzərində təhlükəli, qadağan olunmuş və icazəsiz əşyaların olmadığını göstərmək üçün 
yoxlamalardan, bədən yoxlamasından və müayinələrdən (texniki vasitələrdən istifadə 
daxil olmaqla) keçmək. Təhlükəsizlik personalı, stüardlar və/və ya polis bütün şəxslərin 
geyimini və şəxsi əşyalarını yoxlamaq hüququna malikdir;  

c. Təhlükəsizlik personalı, stüardlar və/və ya polis, habelə Stadionda digər vəzifəli 
şəxslərin verdiyi bütün təlimat və göstərişlərə əməl etmək. 

d. Stadionda qüvvədə olan bütün sanitariya tədbirlərinə və qaydalarına riayət etmək və 
təhlükəsizlik işçilərinin, stüardların və / və ya polisin və / və ya digər lazımi qaydada 
səlahiyyətli şəxslərin Stadiondakı sanitariya və gigiyenik tədbirlər barədə verdiyi bütün 
təlimatları yerinə yetirmək; 

e.     zərurət yarandıqda, Stadion daxilində əlavə təhlükəsizlik nəzarətindən keçmək.  

9.2. Stadionun daxilində hər hansı təhqiredici, irqçi, ksenofob, seksist (istər kişilərə, istərsə də qadınlarla bağlı), 
dini, siyasi və ya digər qeyri-qanuni/qadağan edilən məlumatlar, xüsusilə də, ayrı-seçkiliyə yol verən 
təbliğat məlumatları ifadə etmək, yaymaq, paylamaq, yaxud bu cür materialları gəzdirmək ciddi şəkildə 
qadağandır.  

9.3. Stadiondan Qaydalarında qadağan edilmiş əşyaların ətraflı siyahısı verilir və hər bir Bilet Sahibi orada 



 

   

qeyd edilmiş məhdudiyyətlərə əməl etməlidir. Bu Şərtlərin və/və ya Stadion Qaydalarının, yaxud 
qadağan olunmuş əşyaları göstərən şərti işarələr qısa şəkildə Biletin üzərində də göstərilə bilər və 
Bilet Sahibi bu qaydalara tam şəkildə əməl etməlidirlər. 

9.4. Stadion daxilində aşağıdakı qeyd edilənlərdən hər hansı birini etmək qəti qadağandır: 

b. Bilet Sahibi tərəfindən  müvafiq Bilet kateqoriyasına uyğun olaraq ictimaiyyət üçün bağlı olan və 
ya girişə icazə verilməyən yerləri tutmaq, yaxud daxil olmaq; 

c. Nəqliyyatın hərəkəti, piyada və avtomobil yoluna, ziyarətçilərin giriş və çıxışına, habelə qəza 
çıxışlarına gedən əraziləri məhdudlaşdırmaq və ya tutmaq; yaxud 

d. Stadionda hər hansı şəxs üçün təhlükə yaradacaq digər hərəkətə yol vermək. 

Yuxarıdakı siyahı tam deyil. Zəhmət olmasa, tələb olunan davranış barədə daha ətraflı məlumat əldə etmək 
üçün həmişə Stadionun Qaydalarına istinad edin.  

9.5. Oyunda iştirak edən komanda azarkeşləri Stadionda ayrılmaya bilər və hər bir Bilet Sahibi məsuliyyətlə 
davranacağına, UEFA Tərəfdaşlarının, müvafiq Sahib Assosiasiyanın, İMA-nın və/və ya Stadion Sahibinin 
qeyd etdiyi təhlükəsizlik qaydalarına əməl edəcəyinə razılıq verir. 

9.6.  Bilet Sahibinə Stadionun daxilində 2020 UEFA AVRO™ Oyunu ilə bağlı mərc üçün pul yatırmağa icazə 
verilmir. 

 

10. Səs və görüntünün lentə alınması 

10.1. Stadionda keçirilən Oyunda iştirak edən Bilet Sahibləri UEFA Tərəfdaşları, Sahib Assosiasiya 
və/və ya Stadion Sahibi və/və ya onların təyin etdikləri hər hansı üçüncü şəxslər tərəfindən Qüvvədə 
olan Qanunlar əsasında lazım gəldikdə, foto, video  çəkilişinə və səs yazmasının yerinə yetirilməsinə 
razılıq verirlər. Tərəfdaşları, Sahib Assosiasiya və/və ya Stadion Sahibi və/və ya onların təyin etdiyi hər 
hansı üçüncü şəxslər müvafiq Sahib Ərazinin Qüvvədə olan Qanunları üzrə icazə verildiyi 
müddətsiz və ya  maksimal müddətdə canlı və ya qeydə alınmış video və/və ya audio çəkiliş, yayım 
və ya digər ötürmə, fotoşəkillər və ya hər hansı digər bugünkü və gələcək media texnologiyaları 
vasitəsilə Bilet Sahibinin səsini, görüntüsünü pul və ya hər hansı bir formada qarşılıq ödəmədən 
istifadə etmək, yaymaq, dərc etmək və lisenziyalaşdırmaq hüququna malikdir. 

 
10.2. Bilet Sahibləri eksklüziv, şəxsi və ya məişət istifadəsi (yanlış anlaşılmalara yol verməmək məqsədilə, 

hər hansı kommersiya məqsədilə Stadionun hər hansı səs, görüntü və/və ya təsviri olmamalıdır) istisna 
olmaqla Stadionun və ya Oyunun (eləcə də Oyunun hər hansı nəticəsi və/və ya statistikası) hər hansı səs, 
şəkil və/və ya təsvirini çəkə bilməzlər. Oyunun hər hansı səs, şəkil, görüntü, təsvir, nəticə və/və ya 
statistikasını tam və ya qismən şəkildə İnternet, radio, televiziya və ya hər hansı digər hazırkı və/və ya 
gələcək media vasitələri ilə yaymaq və ya bu kimi fəaliyyətlə məşğul olanlara yardım etmək qəti şəkildə 
qadağandır. Hər hansı icazəsiz lentə alma və ya ötürmə ilə bağlı müəllif hüququ, məlumat bazası hüququ 
və hər hansı digər əqli mülkiyyət hüquqları bu 10.2-ci bənd üzrə  UEFA-ya məxsusdur (gələcək hüquqların 
hazırkı ötürülməsi yolu ilə). Qüvvədə olan Qanunlar üzrə ötürülmə mümkün olmadıqda, Bilet Sahibi UEFA-
ya bu cür müəllif hüququndan, məlumat bazasından və digər əqli mülkiyyət hüquqlarından müstəsna, ləğv 
edilməyən və qonorardan azad istifadə lisenziyası verir. Bilet Sahibləri bundan əlavə (UEFA tərəfindən 
bunu etmək tələb edildikdə), hüququ, mülkiyyət hüququnu və bu kimi hüquqlar üzərində payı tam şəkildə 
və bütün özgəninkiləşmə və digər tutulmalardan azad şəkildə UEFA-ya vermək üçün bütün sənədləri 
dərhal imzalayır və zəruri olan hər şeyi edirlər.  

 
11. ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR 

11.1. Məsuliyyət 



 

   

11.2. UEFA Tərəfdaşları, Sahib Assosiasiya, müvafiq İMA və/və ya Stadion Sahibi öz öhdəliklərini 
pozduğu təqdirdə (bu Şərtlər çərçivəsində, yaxud başqa cür), UEFA Tərəfləri, Sahib Assosiasiya, 
müvafiq İMA və/və ya Stadion Sahibi bu pozuntu nəticəsində Bilet Sahibinin əvvəlcədən ehtimal edilən 
itki və zərərinə görə məsuliyyət daşıyır. UEFA Tərəfləri, Sahib Assosiasiya, müvafiq İMA və/və ya 
Stadion Sahibi bu pozuntu nəticəsində Bilet Sahibi Qalib Müraciətçinin bu Şərtlər çərçivəsində 
müqavilə bağladığı vaxt əvvəlcədən ehtimal edilməsi mümkün olmayan hər hansı itki və ya zərərə 
görə məsuliyyət daşımır. 
 

11.3. 11.1-ci bənddə göstərilənlərə baxmayaraq, UEFA Tərəfləri, Sahib Assosiasiya, müvafiq İMA 
və/və ya Stadion Sahibi hər hansı biznes itkilərinə görə məsuliyyət daşımır və UEFA Tərəfləri, Sahib 
Assosiasiya, müvafiq İMA və/və ya Stadion Sahibi Bilet Sahibinin hər hansı mənfəət itkisi, biznes itkisi, 
biznesinin dayanması və ya biznes imkanlarının itirilməsinə görə məsuliyyəti üzərinə götürmür. 

 

11.4. Qanunvericiliyin yol verdiyi bütün hallarda UEFA Tərəfdaşları, Sahib Assosiasiya, müvafiq İMA 
və/və ya Stadion Sahibi Bilet Sahibinin və ya onun əmlakının məruz qaldığı itkilərə, zərərə və ya 
xəsarətə görə, o cümlədən (lakin onlarla məhdudlaşmadan) dolayı və ya təsadüfi itki və zərərlərə, o 
cümlədən (lakin onlarla məhdudlaşmadan) əyləncə, səyahət və ya yerləşmə xərcləri ilə bağlı itkilərə 
görə məsuliyyət daşımır. Bu itki və zərərlərin (a) adi qaydada baş verməsi; (b) əvvəlcədən ehtimal 
edilən olması; (c) tərəflərin zənnində olmasından və ya digər hallardan asılı deyil. 

 

11.5. UEFA Tərəfdaşları, Sahib Assosiasiya, müvafiq İMA və/və ya Stadion Sahibi (i) oturacaqların 
vəziyyəti və/və ya (ii) tamaşaçıların hərəkətləri səbəbilə Oyunun görüntüsünün kəsilməsi və/və ya 
məhdudlaşmasına görə məsuliyyət daşımır. 

 
11.6. Bu Şərtlərin müddəalarına baxmayaraq, UEFA Tərəfləri, Sahib Assosiasiya, müvafiq İMA və/və 

ya Stadion Sahibi aşağıdakı hallarla bağlı öz məsuliyyətini istisna etməyə və ya məhdudlaşdırmağa 
çalışmır: (a) saxtakarlığa, yaxud dələduzluğa yol verməklə yanlış təqdimat; (b) UEFA Tərəfləri, Sahib 
Assosiasiya, müvafiq İMA və/və ya Stadion Sahibinin səhlənkarlığı və ya onun hər hansı işçinin, 
əməkdaşının, yaxud agentinin yol verdiyi səhlənkarlıq ucbatından ölüm və ya bədən xəsarəti halları 
üzrə; yaxud (c) qanunvericilikdə istisna etməyin və ya məsuliyyəti məhdudlaşdırmağın mümkün 
olmadığı digər hər hansı məsələ üzrə. 

 
11.7. Bu Şərtlərdə göstərilməyən, yaxud nəzərdə tutulmayan heç bir məsələ Bilet Sahibinin normativ 

hüquqlarına, yaxud müvafiq Sahib Ərazinin qanunları üzrə istisna edilməsi mümkün olmayan 
hüquqlara təsir göstərə bilməz. 

12. Kənar tamaşaçılar 

12.1. Bilet Sahiblərinə bir şərtlə Oyunda  iştirak etməyə icazə verilir ki: 

a. onlar İstisna edilən Şəxs olmasınlar; 

b. Bilet bu Şərtlərə uyğun şəkildə almış olsun; 

c. UEFA tərəfindən bildirildiyi kimi, COVID-19 kontekstində bütün giriş və / və ya təsdiqləmə tələblərinə 
(ehtiyac olduqda hər hansı bir epidemioloji təsdiq də daxil olmaqla) əməl etsinlər;  

d. tələb edildikdə, müvafiq Sahib Ərazinin hüquqi qüvvəyə malik VİZA-sını əldə etmiş olsunlar; 

e. Rusiyada keçirilən Oyunlar üçün etibarlı Azarkeş Pasportu alsınlar (bu Bilet sahibinin məsuliyyətidir 
(Rusiya səlahiyyətliləri tərəfindən müəyyən edilmiş müvafiq qayda və prosedurlara uyğun olaraq)); 

f. Bilet sahibi Sahib Əraziyə səyahət edirsə, Sahib Əraziyə girişlə əlaqədar mövcud olan bütün tələblərə 
(tətbiq olunan qanunla və / və ya başqa bir şəkildə COVID-19 kontekstində müəyyən edilmiş səyahət və 
giriş tələbləri daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmamaq şərti ilə) riayət etməklə gəlmişdir.) 
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. Şübhəsiz ki, UEFA Tərəfdaşları Bilet Sahibinin, tələb edildiyi yerdə, zəruri sənədləri əldə etməməsi və / 
və ya hazırkı 12.1-ci bəndin müddəalarına riayət etməməsi səbəbindən üzləşdiyi hər hansı itki və ya zərərə 
görə məsuliyyət daşımırlar.  

12.2. Bu 12-ci maddənin məqsədinə uyğun olaraq “İstisna edilmiş Şəxs” dedikdə:  
a.       Müvafiq Sahib Assosiasiya və/və ya İMA tərəfdən milli futbol klubunun fan klubuna üzvlüyü 

qadağan olunmuş hər hansı şəxs (və ya dünyada hər hansı yurisdiksiyada futbolu 
tənzimləyən orqan tərəfindən müvafiq rəsmi azarkeşlər klubundan qadağa tətbiq edilmiş 
şəxs); 

 
b. Müvafiq Sahib Şəhərin və /və ya Sahib Ərazinin Qanunlarına uyğun olaraq futbol qadağası 

tətbiq edilmiş hər hansı şəxs; 

 

c. UEFA, FİFA, müvafiq İMA,  və hər hansı futbol tənzimləyici qurum tərəfindən 
assosiasiyanın futbol oyununa getmək və ya iştirak etməklə bağlı qadağa tətbiq edilmiş hər 
hansı şəxs; 

 

d. UEFA Tərəfdaşları, müvafiq İMA, müvafiq Sahib Assosiasiya və/və ya Stadion Sahibi 
tərəfindən Stadionda tədbirlərə qatılması qadağan edilmiş hər hansı şəxs; 

 
e. Oyuna qatılan komandalar tərəfindən Biletin verilməməli olduğu hesab edilən hər hansı 

şəxs (müvafiq iştirakçı komandalar tərəfindən stadion qadağası qoyulmuş şəxslər daxil 
olmaqla, lakin onlarla məhdudlaşmadan); və 

 

f. Müvafiq Biletlər və/və ya Bilet Sahibinin 2020 UEFA AVRO ™ Oyunu üçün əvvəllər sahib 
olduğu hər hansı Biletlə bağlı bu Şərtləri pozmuş və ya pozmaqda olan hər hansı şəxs 
nəzərdə tutulur. 

13. Məxfilik 

13.1. Məlumatlara nəzarətçi kimi çıxış edən UEFA şəxsi məlumatları aşağıdakı üç məqsədlə toplayır 
və işləyir: Oyunla bağlı təşkilati və təhlükəsizlik məqsədi və COVID-19 kontekstində təhlükəsizlik və 
ya sanitariya tədbirləri (13.2-ci bənd), Bilet satışı məqsədi (13.3-cü bənd) və/və ya kommersiya 
məqsədi (13.4-cü bənd). 

 
13.2. UEFA Müraciətçinin aşağıdakı şəxsi məlumatlarını biletlər üzrə müraciətin işlənməsi, o 

cümlədən hər hansı yoxlama prosedurunun və digər zəruri araşdırmaların aparılması məqsədilə 
toplayır və işləyir: titul, soyad/ad(lar), doğum yeri və tarixi, yaşayış ölkəsi və milliyyət, mobil telefon 
nömrəsi, elektron poçt ünvanı, pasport/şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi, poçt indeksi kimi əlaqə 
rekvizitləri olmaqla məlumatların müəyyən edilməsi. UEFA Qonağın aşağıdakı şəxsi məlumatlarını 
biletlər üzrə müraciətin işlənməsi, o cümlədən hər hansı yoxlama prosedurunun və digər zəruri 
araşdırmaların aparılması məqsədilə toplayır və işləyir: ad, soyad, doğum tarixi, İMA Üzvlüyünün 
nömrəsi, milliyyəti və pasport/şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi kimi məlumatların müəyyən edilməsi. 
Biletlər elektron “mobil telefon biletləri” vasitəsilə təqdim edildiyi təqdirdə, Bilet Sahiblərindən 
Tətbiqetməni yükləyərkən aşağıdakı şəxsi məlumatları təqdim etmək tələb olunur: soyad, ad, elektron 
poçt ünvanı, mobil telefon nömrəsi, doğum tarixi, milliyyəti, titul və şəxsiyyət vəsiqəsinin/pasportun 
nömrəsi və İMA Üzvlüyü nömrəsi və Çıxış Kodu (mövcud olarsa).  Qalib Müraciətçidən 6.3-cü və ya 6.4-
cü bəndlərə uyğun olaraq Biletləri götürməsi tələb olunduqda, UEFA  Biletin götürülməsi prosedurları və müvafiq 
Bilet(lər)in: fotoşəklin  uğurla təqdim edilməsinin təsdiqi məqsədilə Qalib Müraciətçinin aşağıdakı şəxsi 
məlumatlarını toplayır və işləyir. Bütün bu toplanmış şəxsi məlumatlar Sorğuların işlənməsi, eləcə də 
identifikasiya və Oyunla bağlı təhlükəsizlik məqsədləri və sanitariya məqsədləri üçün toplanaraq işlənir. 
 

Şəxsi məlumatlar tələb olunmaqla yanaşı, həm də UEFA və Müraciətçi arasında bağlanmış müqavilənin 
icrası, Bilet(lər)in alışında maraqlı olan şəxslərin yararlılığının müəyyən edilməsi, Biletlərin düzgün 
insanlara təhvil verilməsinin təmin edilməsi, habelə Stadion daxilində və ətrafında effektiv təhlükəsizlik 
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sisteminə və təhlükəsiz mühitə təminat verilməsi və biletlərin qanunsuz satışına yol verilməməsi 
baxımından zəruri əhəmiyyət daşıyır. 
 
13.3.  UEFA Müraciətçinin şəxsi məlumatlarını Biletlərin satışı və təqdim edilməsi məqsədilə 

toplayaraq işləyir: ad, soyad, İMA Üzvlüyü nömrəsi, poçt indeksi, elektron poçt ünvanı kimi əlaqə 
vasitələri, kredit kartı məlumatları (tətbiq edilərsə) kimi ödəniş məlumatlarından  bu Şərtlərə uyğun 
olaraq yalnız biletlərin satışından etibarən onların alışı, ödənişin edilməsi və biletlərin çatdırılması 
məqsədilə istifadə ediləcək. 
 

Şəxsi məlumatlar tələb olunmaqla yanaşı, həm də UEFA və Müraciətçi arasında bağlanmış 
müqavilənin icrası həm də Biletin satışının sonrakı mərhələləri üçün zəruri əhəmiyyət daşıyır. 

 
13.4. Müraciətçinin öz Sorğu formasında razılıq verməsi şərtilə, onun adı, soyadı və elektron poçt 

ünvanı kimi şəxsi məlumatları Müraciətçinin UEFA-nın məhsulları, xidmətləri, kommersiya fəaliyyətləri 
və tədbirləri barədə məlumatlarla təmin edilməsi məqsədilə UEFA tərəfindən toplanaraq işlənəcək. 

 

Müraciətçi UEFA tərəfindən hər hansı təklif və ya məlumat almaq istəmədiyi halda, o sadəcə öz 
hesabından bu seçimi deaktiv edə (silə) bilər. 

 
13.5. UEFA şəxsi məlumatları toplayarkən və işləyərkən məlumatların qorunmasına dair tətbiq edilən 

məlumatların qorunmasına dair tətbiq edilən qanunlarını rəhbər tutur. Müraciətçi tərəfindən UEFA-ya 
təqdim edilən şəxsi məlumatlar bu Şərtlərə, Konfidensiallıq barədə Bildirişə və 
http://www.uefa.com/privacypolicy/index.html veb-saytında verilmiş UEFA-nın Məxfiliyə dair 
Siyasətinə müvafiq qaydada Bilet Portalı vasitəsilə saxlanılaraq işlənəcək. 
 

13.6. UEFA aşağıdakı kateqoriyalı üçüncü tərəflərdən istifadə edir və yalnız öz fəaliyyətlərinin icrası 
məqsədilə şəxsi məlumatları həmin tərəflərə ötürə bilər: 

a. Bilet Portalı və Tətbiqetmənin təhlükəsizliyini və fəaliyyətini təmin etməyə kömək edən 
texniki xidmət təchizatçıları; 

b. Biletlərin verilməsi və çatdırılmasına kömək edən xidmət təchizatçıları; 
c. İMA Paylaşdırma Biletləri üçün, İMA Paylaşdırma Qaydalarına uyğunluğun və icrasının 

təmin edilməsi üçün zəruri olan həcmdə müvafiq İMA;  
d. müvafiq Oyunun keçirildiyi yurisdiksiya daxilində Qəbul edən Assosiasiya, Oyunun təşkil 

edilməsinə, təhlükəsizliyin təmin edilməsinə köməklik göstərən Stadion Sahibi, Stadion 
mühafizəsi və giriş xidməti və bu kimi digər təminatçılar (o cümlədən sanitariya tədbirlərinə 
münasibətdə); və 

e. Oyunla bağlı təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün zəruri olan müvafiq qurumlar (o cümlədən 
sanitariya tədbirlərinə münasibətdə). 

 
13.7. Müraciətçilərin, Bilet Sahiblərinin və Qonaqların bu Şərtlər çərçivəsində UEFA-ya təqdim edilmiş 

şəxsi məlumatları Oyunla bağlı davam etməkdə olan inzibati və ya məhkəmə icraatlarında və ya 
qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısının alınması, yaxud aşkar edilməsi məqsədilə tələb olunmadığı halda, 
yalnız 13.2-ci, 13.3-cü və 13.4-cü bəndlərdə qeyd edilmiş məqsədlər üçün lazım olduğu müddətdə 
toplanaraq işlənir. 
 

13.8. Müraciətçilər, Bilet Sahibləri və Qonaqlar UEFA tərəfindən işlənən şəxsi məlumatlarına çıxış 
əldə etmək hüququna malikdirlər. Müvafiq Sahib Ərazinin məlumatların qorunmasına dair qüvvədə 
olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq onlar öz şəxsi məlumatlarına çıxış əldə edə, onları yeniləyə və/və 
ya silinməsi, məhdudlaşdırılması, bərpa edilməsi və/və ya alınması üçün müraciət edə bilər. Onlara 
dair hər hansı sorğular https://support.tickets-uelfinal.uefa.com/hc/en-us/requests/new vasitəsilə 
göndərilməlidir. Bunu etmək üçün UEFA Bilet Sahibindən kimliyinin təsdiq edilməsini tələb edə bilər 
(məsələn, şəxsiyyəti təsdiq edən fotoşəkilli, doğum tarixi və yeri göstərilən rəsmi sənədin surəti). 
Üçüncü tərəflərin üstünlük verilən maraqlarının qorunması tələb edildikdə və/və ya özünün üstünlük 
verilən maraqlarının qorunması tələb edildikdə, yaxud sorğuların əsassız olduğu və ya  artıq olduğu 
aydın şəkildə göründükdə və UEFA bunu etmək üçün məlumatların qorunmasına dair qüvvədə olan 
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qanunvericilik çərçivəsində hüquqa malik olduqda (məsələn, məlumatların işlənməsi üçün digər 
hüquqi əsaslandırma tətbiq edildiyi təqdirdə), UEFA sorğuya imtina cavabı verə, onu məhdudlaşdıra 
və ya təxirə sala bilər. Bilet Sahibləri, Müraciətçilər və Qonaqlar yerli nəzarət orqanına şəxsi 
məlumatların qorunması ilə bağlı şikayət etmək hüququna malikdir. Müraciətçi, Bilet Sahibi və /və ya 
Qonaq qanuni şəkildə razılıq verməzsə, yaxud razılıq verməsini məhdudlaşdırarsa, yaxud UEFA-nın 
şəxsi məlumatlarının işlənməsi qaydasına etiraz edəndə, UEFA bu cür şəxsin Bilet almasına və/və ya 
müvafiq Oyunda iştirak etməsinə imkan yaratmaq iqtidarında olmayacaq. 
  

13.9.  Hər bir Müraciətçi UEFA-nın onun şəxsi məlumatlarını bu 13-cü maddə üzrə necə işləyəcəyini başa 
düşdüyünü təsdiq edir, və məlumatların qorunmasına dair qüvvədə olan qanunvericilik  üzrə razılıq tələb 
edildikdə, şəxsi məlumatlarının bu maddədə ətraflı verilən işlənməsinə razılıq verir. Hər bir Müraciətçi, 
həmçinin təsdiq edir ki, hər bir Qonaq ona Qonaq(lar)ın  şəxsi məlumatlarını bu maddədə ətraflı göstərilən 
məqsədlər üçün  UEFA-ya açıqlanmasına icazə verir, və məlumatların qorunmasına dair qüvvədə olan 
qanunvericiliküzrə razılıq tələb edildikdə, hər bir Qonaqdan bu maddədə ətraflı göstərilən şəxsi 
məlumatlarının işlənməsi üçün razılığını aldığını təsdiq edir.  

14. Qabaqcadan nəzərdə tutulmayan hallar  

14.1. UEFA Tərəfdaşları, müvafiq Sahib Assosiasiya və/və ya Stadion Sahibi qabaqcadan nəzərdə 
tutulmayan fövqəladə hallar səbəbilə UEFA Avro 2020 və/və ya Oyun(lar)ın  vaxtını, tarixini və yerini 
dəyişmək hüququnu özündə saxlayır. Fövqəladə hal dedikdə: fors-major hadisəsi, təhlükəsizlik 
səbəbləri və ya Stadionda keçirilən Oyuna ciddi təsir imkanına malik hər hansı səlahiyyətli qurum 
tərəfindən verilmiş qərar (o cümlədən COVID-19 kontekstində) nəzərdə tutulur. 

14.2. Oyunun ləğv edilməsi, keçirilməsindən imtina, təxirə salınması və ya təkrar keçirilməsi və ya 
keçirilmə yerinin dəyişdirilməsi, Stadionun tutumunun azaldılması və ya müvafiq Oyunun bağlı qapılar 
arxasında keçirilməsi kimi hallarda Qalib Müraciətçiyə aldığı biletlərin dəyərinin ödənilməsi ilə bağlı 
Geri ödəmə Siyasəti şamil ediləcək, lakin:  

a. hər hansı geri ödəmə yalnız Qalib Müraciətçiyə (Bilet Sahibinə deyil) və yalnız onun tərəfindən 
Bilet(lərə) görə ödənilmiş Alış Qiyməti məbləğinədək ödənilə bilər. Lakin yanlış anlaşılmalara yol 
verməmək məqsədilə, Müraciətçiyə səyahət və ya yerləşmə ilə bağlı Qalib Müraciətçinin və ya 
Qonaq(lar)ın üzləşdikləri məsrəf və xərclərin geri ödənilməsini tələb etmək hüququ vermir; 
 
b. Yuxarıda qeyd edilənlər və 11-ci bəndə uyğun olaraq, UEFA Tərəfləri, müvafiq Sahib 
Assosiasiya və/və ya Stadion Sahibi Oyunun keçirilməsi ilə bağlı hər hansı ləğvetmə, 
keçirilməsindən imtina, təxirə salma, təkrar keçirilmə və ya Stadionun tutumunun azaldılması, 
keçirilmə yerinin dəyişdirilməsi və ya müvafiq Oyunun bağlı qapılar arxasında keçirilməsi və ya 
digər uğursuzluq, yaxud çatışmazlıq səbəbilə Qalib Müraciətçi və ya hər hansı Qonaq və ya Bilet 
Sahibi qarşısında heç bir məsuliyyət daşımır. 

15. Qismən hüquqi qüvvənin itirilməsi və düzəliş 

15.1. UEFA Events SA 2020 UEFA AVRO™ və/və ya müvafiq Oyun(lar)ın lazımi qaydada və 
təhlükəsiz  şəkildə keçirilməsini təmin etmək üçün zəruri hallarda bu Şərtlərə dəyişiklik etmək 
hüququnu özündə saxlayır. UEFA Events SA bu dəyişikliklərlə bağlı hər bir Müraciətçiyə onun 
Sorğu formasında göstərdiyi elektron poçt ünvanı vasitəsilə bildiriş göndərəcək və Müraciətçi bu 
dəyişikliklərə razılıq vermək və ya öz müraciətini geri götürmək, yaxud 5.1-ci bəndə uyğun olaraq 
(tətbiq edilərsə) UEFA Events SA ilə bağlanmış müqaviləni ləğv etmək seçiminə malik olacaq. 

 

15.2. Bu Şərtlərin hər hansı müddəası hər hansı  səlahiyyətli məhkəmə, tənzimləyici orqan , yaxud 
dövlət  orqanı tərəfindən hüquqi qüvvəsini itirmiş, etibarsız, qeyri-qanuni, yaxud  icrası mümkün 
olmayan hesab olunduğu təqdirdə: 

a. bu Şərtlərin yerdə qalan müddəaları bu hüquqi qüvvəsini itirmiş, etibarsız, qeyri-qanuni, yaxud  icrası 
mümkün olmayan müddəanın sanki bu Şərtlərə daxil edilmədiyi kimi öz qüvvələrində qalmaqda 
davam edəcəklər; və   



 

   

b.  Qüvvədə olan Qanunlar üzrə tələb edildikdə və/və ya icazə verildikdə, hüquqi qüvvəsini itirmiş 
müddəa onun iqtisadi məqsədinə mümkün qədər yaxın olan müddəa ilə əvəz ediləcək.  

16. Orijinal mətn 

Bu Şərtlər ingilis dilində işlənib hazırlanmışdır və Sahib Ərazilərin hər birinin dilinə tərcümə edilmişdir 
(ən azı) və Bilet Portalında əldə etmək mümkündür. Qüvvədə olan Qanunlar üzrə icazə verildikdə, 
ingilis dilində olan versiya ilə tərcümə edilmiş versiyalar arasında fikir ayrılığı mövcud olduqda, ingilis 
dilindəki versiyaya üstünlük verilir.  

17. Ümumi 

17.1. Qaydalar (UEFA-nın tələbi ilə təqdim edilən) bu Şərtlərə daxil edilir və hər bir Müraciətçi, Bilet 
Sahibi və Qonaq Qaydalara əməl edir.  
 

17.2. Hər bir Müraciətçi həm öz adından, həm də Qonaq(ları) adından bu Şərtlərə razılığını bildirir  
(Müraciətçi Qonaq(larının)) bu Şərtləri anladığını, razılaşdığını və onlara riayət edəcəyini təmin 
edir). Qonaq 18 yaşdan aşağı olarsa, hər bir Müraciətçi müvafiq Sahib Ərazinin Qüvvədə olan 
Qanunları üzrə Qonaq(lar)ın müvafiq valideynindən və ya qəyyumundan  bu Şərtlərə lazımi razılıq 
aldığını təsdiq edir.  

 

17.3. Bu Şərtlər tərəflər arasında tam razılaşma yaradır və tərəflərin heç biri hər hansı tərəf adından 
bu Şərtlərdə göstərilməyən hər hansı bəyanat, ifadə, zəmanət və ya öhdəliklə bağlı iddia irəli 
sürmək, yaxud hüquqi müdafiə vasitəsindən istifadə etmək hüququna malik deyil. 

 
17.4. Avropa Komissiyası öz veb-saytında ODR platformasına aşağıdakı linki təqdim edir: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr. Bu platforma onlayn satışdan və istehlakçılar və treyderlər 
arasında bağlanan xidmət müqaviləsindən irəli gələn mübahisələrin məhkəmədən kənar həlli 
üçün daxil olmaq nöqtəsidir. UEFA Tərəfdaşları alternativ mübahisə həll edən qurum qarşısında 
mübahisənin həll edilməsi prosesində iştirak etməyə borclu deyil, nə də iştirak etməyə 
hazırlaşmır.  

 

17.5. Bu Şərtlər İsveçrə qanunları ilə tənzimlənir. Qanunvericilik Maddəsinin seçimi müvafiq Sahib 
Ərazi daxilində öz yaşayış yerində istehlakçı olan Müraciətçinin qanuni hüquqlarına xələl gətirmir. 

 
17.6. Tərəflər, Qüvvədə olan Qanunlarda nəzərdə tutulmayan hallar istisna olmaqla,  Vaud (Vo)  

Kantonu məhkəmələrinin, yaxud Müraciətçinin yaşadığı yerin məhkəmələrinin, əgər sonuncu 
istehlakçı olarsa, bu Şərtlərdən irəli gələn, yaxud onlarla əlaqəli olan hər hansı mübahisənin həll 
edilməsi üçün müstəsna yurisdiksiyaya malik olduqlarına razılaşır.  

18. Əlaqə 

Biletlərin satışı prosesi ilə bağlı hər hansı məlumat sorğuları UEFA Tərəfdaşlarının təyin etdikləri 2020 UEFA 
AVRO™ bağlı bilet satışı üzrə müştəri xidmətlərinə https://support.tickets-euro2020.uefa.com/hc/en-
us/requests/new veb-sayt vasitəsilə ünvanlana bilər: 
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