Условията ни за ползване на този уебсайт са изложени
по-долу.
Благодарим Ви, че посетихте този уебсайт. Тази страница (заедно с Известието за
поверителност и бисквитки, както и Политиката за поверителност) Ви предоставя
условията, при които можете да използвате този уебсайт („Сайта“) („Условия за
ползване“). Вашият достъп до и използването на Сайта е предмет на настоящите
Условия за ползване и всички приложими закони и разпоредби. Като осъществявате
достъп до и използвате Сайта, Вие приемате без ограничение или безусловно
настоящите Условия за ползване и потвърждавате, че всякакви други споразумения
между Вас и Кока-Кола ХБК (ККХБК) се отменят с оглед на настоящия предмет. Ако
не сте съгласни и не желаете да приемете без ограничение или безуславно тези
Условия за ползване, моля, излезте от Сайта.
Сайтът се управлява от член на групата на ККХБК, чиято основна холдингова
компания е Coca Cola HBC AG (регистрирана в Швейцария с фирмен номер CH170.3.037.199-9 и адрес на регистрация Turmstrasse 26, 6300 Zug, Швейцария).

Достъп до сайта
Достъпът до Сайта е временно наличен за потребители, а ККХБК си запазва правото
да оттегли или измени услугата, предоставяна от сайта без предизвестие (виж подолу). ККХБК няма да носи отговорност, ако по някаква причина нашият сайт не е
достъпен през цялото време или за какъвто и да е период.
От време на време ККХБК може да ограничи достъпа до някои части на Сайта или
до Сайта. ККХБК има за цел редовно да актуализира нашия сайт и може да променя
съдържанието по всяко време. Ако възникне нужда, ККХБК може да спре достъпа до
нашия Сайт или да го прекрати за неопределено време.
Вие сте отговорни за вземането на всички необходими мерки, за да имате достъп
до Сайта. Вие също така носите отговорност за това да гарантирате, че всички лица,
които имат достъп до Сайта чрез Вашата интернет връзка, са запознати с тези
условия и че ги спазват.

Собственост на съдържанието
)

Сайтът и всички авторски права както и други права на интелектуална собственост
върху всички текстове, дизайн, логотипи, графики, икони, изображения и други
материали в този Сайт ( Съдържанието) са собственост на ККХБК или са включени с
разрешението на съответния собственик.
Използването на което и да е Съдържание, с изключение на предвиденото в

настоящите Условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на
Съдържанието е строго забранено. ККХБК ще упражни своите права върху
интелектуалната собственост в максималната разрешена от закона степен,
включително и с подвеждане под наказателна отговорност.

Вашето използване на сайта
С настоящото ККХБК Ви дава разрешение да използвате Сайта, както следва:
•

Можете да получите достъп до онлайн магазина и да извършвате
поръчки в съответствие с Вашите изисквания, минималното количество
за поръчка, в определените дни за доставка и в рамките на кредитния
лимит на Вашата сметка.

•

Можете да преглеждате историята на Вашите поръчки и фактуриране за
последните 12 календарни месеца.

•

Можете да използвате сайта, за да регистрирате заявка или да подадете
запитване чрез услугата „Свържете се с нас“.
Можете да изтеглите Съдържанието, но само за информационна,

•

нетърговска, неносеща приходи лична употреба и при условие че не
отстранявате, променяте или възпрепятствате каквато и да е част от
информацията, съдържанието или известията (като авторски права и
друга информация за собственост), поместени в Съдържанието.
•

•

Нямате право да разпространявате, променяте, копирате (освен както е
посочено по-горе), предавате, показвате, използвате повторно,
възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни
продукти, прехвърляте, продавате или използвате по друг начин
Съдържание без предварително писмено разрешение на ККХБК.
Като условие за вашия достъп до и използване на този Сайт, Вие
гарантирате на ККХБК, че няма да използвате Сайта за каквато и да е
цел, забранена от настоящите Условия за ползване, или по начин, който
би могъл да представлява или насърчава поведение, което би било
счетено за криминална проява, да поражда гражданска отговорност или
нарушава по друг начин който и да е закон и че няма да използвате
Сайта, за да публикувате или предавате какъвто и да е накърняващ
правата, заплашващ, неверен, подвеждащ, злоупотребяващ, тормозещ,
клеветнически, вулгарен, нецензурен, скандален, подстрекаващ,
порнографски или оскверняващ материал. ККХБК ще сътрудничи изцяло
на правоприлагащите органи или на всяко съдебно разпореждане, което
изисква или заставя разкриването на самоличността на всеки, който
публикува или разпространява всяка подобна информация или
материали. Вие също така гарантирате, че ще информирате ККХБК
веднага щом узнаете за незаконно или забранено използване на този
Сайт от трети страни.

Забранено е да използвате Сайта за реклама или извършване на каквито и да
било търговски цели.

Поверителност
Всички лични данни (например Вашето име, адрес, телефонен номер или имейл
адрес), които предавате на Сайта по електронна поща или по друг начин, ще бъдат
използвани от ККХБК в съответствие с Известието за поверителност и бисквитки на
Сайта. Всяка друга комуникация или материал, който предавате на Сайта, като
въпроси, коментари, предложения или други подобни, ще бъдат третирани като
неповерителни и без права на собственост.

Ограничение на достъпа
ККХБК има право да забрани и/или да прекъсне поддържането на Сайта (или
работата на някои услуги) за всеки потребител, доколкото ККХБК има разумно
основание да смята, че този достъп може да застраши ККХБК и/или потребителя
и/или която и да е трета страна, както и че потребителят е нарушил Условията за
ползване и/или закона.
ККХБК си запазва правото да спре работата на Сайта (или работата на някои от
неговите услуги) поради актуализации, подобрения на софтуера или подобряване
на функциите му за сигурност. В този случай Сайтът няма да бъде достъпен от
потребителите.

Отказ от отговорност
Съдържанието на този сайт може да включва неточности или печатни грешки.
Промени в Сайта могат да се правят периодично по всяко време и без
предварително предупреждение. ККХБК обаче не се ангажира редовно да
актуализира информацията, съдържаща се в този Сайт. Освен това ККХБК не
гарантира, че този Сайт ще работи без прекъсване или без грешки, че дефектите
ще бъдат периодично коригирани или че е съвместим с Вашия компютър, хардуер
и софтуер, че Сайтът гарантира сигурност, че грешките в Сайта ще бъдат
поправени, че на сървъра, предоставящ Сайта, няма вируси или друг зловреден
софтуер.
ККХБК полага разумни усилия за поддържането и достъпността на съдържанието
на Сайта. Потребителите обаче приемат, че ККХБК има право да променя и/или
временно или постоянно прекъсва цялостно или частично предоставянето на Сайта
със или без предварително уведомяване на потребителите, като се има предвид,
че наличието може да бъде повлияно от оборудването на потребителите, други
комуникационни мрежи, големият брой хора, които се опитват да се свържат със
Сайта едновременно или каквато и да е друга причина. Следователно ККХБК не

носи отговорност за всякакъв вид щети (положителни, отрицателни, случайни,
договорни или други), произтичащи от невъзможността за достъп на потребителите
до Сайта, прекъсването на връзката до него цялостно или частично, забавянето,
непредоставянето, прекъсването на или некачественото предоставяне на услуга
или загуба на съдържание, както и наличие на грешка. Във всеки случай ККХБК си
запазва правото да прекъсне по всяко време, временно или постоянно, работата на
Сайта, цялостно или частично, за поддръжка, надграждане или по друга причина.
На информацията, съветите и мненията, изразени в този Сайт, не трябва да се
разчита за лични, правни, финансови или други решения. Трябва да се консултирате
със съответния специалист за конкретни съвети, съобразени с Вашата конкретна
ситуация.
ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЯНАТА И ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА
ПРИНЦИПА „КАКТО Е“ БЕЗ ДА СЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКВОТО И ДА Е
ЕСТЕСТВО, ИЗРАЗЕНА ИЗРИЧНО ИЛИ КОСВЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ДА СЕ
ИЗЧЕРПВА С ТОВА, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ, ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ,
ПРИЛОЖИМОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА.
Без да се ограничава с гореизложеното, ККХБК не гарантира, нито се ангажира, че
използването, на което и да е Съдържание от Ваша страна няма да наруши правата
на трети страни, нито че Съдържанието ще бъде точно, пълно или актуално.
ККХБК не носи отговорност за нефункционирането, на която и да е от предлаганите
от услуги в този Сайт.

Отказ от отговорност
ВИЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ НА СВОЯ СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ. НИТО
COCA-COLA HBC AG, НИТО КОЕТО И ДА Е ОТ ДЪЩЕРНИТЕ Й ДРУЖЕСТВА,
СВЪРЗАНИ КОМПАНИИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ДИРЕКТОРИ, НИТО КОЙТО И ДА Е ОТ
АГЕНТИТЕ Й ИЛИ ДРУГА СТРАНА, СВЪРЗАНА СЪС СЪЗДАВАНЕТО ИЛИ
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА САЙТА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА СА
ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, НАКАЗАТЕЛНИ, ИНЦИДЕНТИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ
ИЛИ ДРУГ ВИД ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ
СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ,
НЕЗАВИСИМО
ДАЛИ
НА
БАЗАТА
НА
ДОГОВОРНИ
ОТНОШЕНИЯ,
ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ
(ВКЛЮЧИТЕЛНО
НЕДОГЛЕЖДАНЕ),
СТРИКТНО
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ ДРУГО ДОРИ И ПРИ ОТПРАВЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

Вируси, хакерски атаки и други нарушения

Не се допуска да злоупотребявате с нашия уебсайт, като съзнателно го заразявате
с вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е
злонамерен или технологично вреден. Не се допуска да се опитвате да получите
неоторизиран достъп до нашия Сайт, сървъра, на който се съхранява нашият Сайт
или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с нашия Сайт. Не
се допуска да атакувате нашия Сайт индикативно чрез атака за отказ на услуга или
разпространяване на атака за отказ на услуга. Всяко от горепосочените деяния може
да се счита за престъпление съгласно приложимата нормативна уредба и може да
бъде преследвано по съдебен ред.
Ние не носим отговорност за загуби или щети, причинени от разпространена атака
за отказ от услуги, вируси или друг технологично вреден материал, които могат да
заразят Вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг
материал, Ваша собственост, поради използването на нашия Сайт или на
изтеглянето на който и да е материал, публикуван на него, или на друг уебсайт,
свързан с него. В съответствие с добрата изчислителна практика се препоръчва да
проверявате всички материали и/или съдържание, достъпни и/или изтеглени от този
Сайт за вируси, използвайки наличен в търговската мрежа актуален софтуер за
проверка за вируси.

Връзки към уебсайтове на трети страни
Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, собственост или оперирани от страни,
различни от ККХБК. Такива връзки са предоставени само за Ваше удобство. ККХБК
не контролира и не носи отговорност за тяхната работа, съдържание, политики за
поверителност в или сигурността на такива сайтове. Без да се ограничава с
гореизложеното, ККХБК изрично се отказва от отговорност, ако такива сайтове:
•

Нарушават правата на интелектуална собственост, на която и да е трета
страна

•

Информацията в тях е неточна, некомпетентна или подвеждаща

•

Не са търговски или подходящи за определена цел

•

Не предоставят адекватна сигурност

•

Съдържат вируси или други елементи от подривно естество

•

Съдържат клевети или клеветящо съдържание

ККХБК нито подкрепя съдържанието, нито каквито и да било продукти или услуги,
достъпни на такива сайтове. Ако установите връзка към такива сайтове или Сайта,
Вие го правите на свой риск и без разрешението на ККХБК.

Вашите хиперлинкове към сайта

Можете да предоставяте хипервръзки към този Сайт само след получаване на
изрично предварително писмено разрешение от ККХБК.

Софтуер наличен на този сайт
Правата на интелектуална собственост или други права върху всеки софтуер, който
е достъпен за изтегляне от Сайта („Софтуер“) принадлежат на ККХБК или на нейните
доставчици/лицензодатели. За да получите достъп до част от информацията на този
Сайт, може да се наложи да сключите лицензи с доставчици на софтуер на трети
страни (като Adobe). Вашата възможност за достъп до тази информация може да
зависи от това дали сте сключили такива лицензи. Използването на софтуера се
регулира от условията на всяко лицензионно споразумение, което може да
придружава или да бъде включено в Софтуера. ККХБК не носи отговорност за
набавянето на такива лицензи. Не инсталирайте и не използвайте никакъв Софтуер,
освен ако не сте съгласни с такова лицензионно споразумение. Вие носите
отговорност за изтеглянето на какъвто и да е софтуер от този Сайт.

Преразглеждане на условията
ККХБК може по всяко време и без предизвестие да преразгледа настоящите Условия
за ползване, като актуализира тази публикация. Вие сте обвързани с такива
преразглеждания и следователно трябва периодично да посещавате тази страница,
за да преглеждате текущите Условия за ползване. Тези Условия за ползване не
могат да бъдат променяни от Вас, освен ако ККХБК не е дала изрично писмено
съгласие за това.

Общи положения
Тези Условия за ползване и използването на Сайта от Ваша страна се уреждат от
законите на Република България, без да се вземат предвид разпоредбите за избора
на закон. Съдилищата с обща юрисдикция, разположени в България, ще имат
изключителната юрисдикция за всички спорове, произтичащи от, свързани със или
касаещи настоящите Условия за ползване и/или Сайта, или в които тези Условия за
ползване и/или Сайта представляват веществен факт.
Ако ККХБК реши да се откаже от действия по отношение на дадено нарушение на
задължение, произтичащо от настоящите Условия за ползване, това не означава, че
ККХБК се отказва от действия по отношение на други нарушения или бъдещи такива.
Всички права и средства за защита съгласно настоящите Условия за ползване са
кумулативни и не се изключват каквито и да е права или средства за защита,
предвидени по закон или от друго споразумение.
Ако някоя част от Условията за ползване бъде определена като невалидна или

неприложима съгласно приложимото законодателство, включително, но без да се
ограничава до гаранциите за отказ от отговорност и ограничаване на отговорността
по-горе, тогава невалидната или приложима разпоредба ще се счита за заменена от
валидна, приложима разпоредба, която най-точно съответства на намерението на
първоначалната разпоредба, а останалата част от споразумението остава в сила.
Печатна версия на този Сайт и настоящите Условия за ползване и всяко известие,
дадено в електронен вид, се разглеждат в съдебни или административни
производства.
Вие се съгласявате, че между Вас и ККХБК няма съвместно предприятие,
партньорство, заетост или отношения на агентство в резултат на тези Условия за
ползване или използването на този Сайт.

