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LOCAL DE-CIX TERMS AND CONDITIONS  ЛОКАЛЬНІ УМОВИ Й ПОЛОЖЕННЯ DE-
CIX 

(TURKEY) (ТУРЕЧЧИНА) 

 

1. Scope  1. Сфера діяльності 

These Special DE-CIX Terms and Conditions of 

Business, Turkey ("DE-CIX Terms and 

Conditions Turkey") of the DE-CIX group 

company shown on the cover sheet of the DE-

CIX Agreement ("DE-CIX") are an integral part 

of the DE-CIX Agreement between the parties.  

Дані Спеціальні умови й положення DE-CIX 

ведення діяльності в Туреччині («Умови й 

положення DE-CIX для Туреччини») для 

спільної компанії DE-CIX, зазначені на 

титульній сторінці Угоди DE-CIX («DE-CIX»), 

є невід'ємною частиною угоди DE-CIX між 

сторонами. 

2. Severability clause 2. Автономність положень договору 

If a provision in these DE-CIX Terms and 

Conditions Turkey or other contractual provision 

is or becomes invalid, this will not affect the 

validity of the remaining provisions or 

agreements. That will not apply if compliance 

with the contract would constitute an intolerable 

hardship for one of the parties to it. 

Якщо будь-яке положення даних Загальних 

умов і положень DE-CIX для Туреччини або 

іншого договірного положення недійсне або 

стає таким, це не вплине на дійсність інших 

положень або домовленостей.Це положення 

не застосовується, якщо дотримання 

договору стає неприйнятним і ставить у 

особливо скрутне становище одну зі сторін. 

3. Governing Law and Jurisdiction 3. Регулююче законодавство та юрисдикція 

These DE-CIX Terms and Conditions Turkey 

shall be subject to and construed in accordance 

with the laws of the Republic of Turkey. Istanbul 

Courts and Execution Offices shall have 

jurisdiction for any disputes arising out of or in 

connection with these DE-CIX Terms and 

Conditions Turkey. 

Ці Умови й положення DE-CIX для Туреччини 

регулюються і тлумачаться відповідно до 

законодавства Республіки Туреччина.Суди й 

виконавчі органи Стамбулу уповноважені 

вирішувати всі суперечки, що виникають за 

даними Умовами й положеннями DE-CIX для 

Туреччини і у зв'язку з ними. 

 


