Лицензионно споразумение с крайни потребители
на N21Mobile APPs

МОЛИМ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С УСЛОВИЯТА НА
НАСТОЯЩОТО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КРАЙНИ
ПОТРЕБИТЕЛИ (“СПОРАЗУМЕНИЕТО”) НА N21Mobile APPs ПРЕДИ ДА
ПРИСТЪПИТЕ КЪМ ИЗТЕГЛЯНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ
ПРОДУКТИ ИЛИ ДИГИТАЛНИ МЕДИИ ОТ УЕБСАЙТА С АДРЕС (URL)
WWW.N21.COM И/ИЛИ ВСИЧКИ СРОДНИ ПРИЛОЖЕНИЯ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА N21 (НАРИЧАНИ
ОБЩО „ПРИЛОЖЕНИЯТА“).
НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВА
ПРАВНООБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЯ („ВИЕ“,
„ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ“) И NETWORK TWENTYONE INTERNATIONAL,
ДРУЖЕСТВО РЕГИСТРИРАНО ПО ……. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЪС
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ В ……. И НЕГОВИТЕ СВЪРЗАНИ
ДРУЖЕСТВА (“ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ“, „N21”, “НИЕ“, „НАШИЯТ“). ТОВА
СПОРАЗУМЕНИЕ УРЕЖДА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПРИЛОЖЕНИЯТА.
С АКТИВИРАНЕТО НА БУТОНА „ГОТОВО“ ИЛИ „ПРИЕМАМ“ ИЛИ
ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ ДОСТЪП, ИЗТЕГЛЯЙКИ, РЕГИСТРИРАЙКИ СЕ ИЛИ
ИЗПОЛЗВАЙКИ ПО КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ НАЧИН ПРИЛОЖЕНИЯТА,
ВИЕ ДАВАТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ, ЧЕ СТЕ СЕ ЗАПОЗНАЛИ С
УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ
ДА СТЕ БЕЗУСЛОВНО ОБВЪРЗАНИ ОТ ТЯХ.
АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛИМ ВИ ДА НЕ
ИЗПОЛЗВАТЕ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН ПРИЛОЖЕНИЯТА.

СЛЕДВА ДА БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛУГИ, ДОСТАВЯНИ ОТ НАС ИЛИ ДОВЕРЕНИ НАШИ
ПАРТНЬОРИ (НАПР. БЮЛЕТИНИ, ИЗВЕСТИЯ, РЕКЛАМИ И ДРУГИ),
МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ВАС ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, КАТО НИ
ИЗПРАТИТЕ ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ.
ИМАЙКИ ПРЕДВИД, ЧЕ:
А. Приложенията заедно с всички прилежащи компоненти и
актуализации, нови версии и подобрения, както и свързани с тях
материали, включително, но не само документи в електронна
форма (ръководства, инструкции и т.н.) и всички производни от
Приложенията материали, заедно и поотделно, са изключителна
собственост на Лицензодателя и са под закрилата на авторското
право, както и други законови разпоредби, свързани с
интелектуална собственост;
B. За да използва законосъобразно Приложенията,
Лицензополучателят следва да приеме всички условия и клаузи на
настоящото Споразумение и да бъде обвързан от тях в срока на
лицензията. Условията са валидни за всякаква употреба на
Приложенията и следва да се прилагат за всички последващи
актуализции и версии на Приложенията, дотолкова доколкото не се
изисква сключване на ново Споразумение или добавяне на
допълнителни условия към настоящото;
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ СЛЕДНОТО:
1. Приложно поле. Вие се съгласявате и приемате, че
настоящото Споразумение се сключва само между Вас и N21 и
не с други оператори на мобилни платформи като например
Apple Inc. (“Apple”) или Google Inc., поради което N21 носи
пълна отговорност за Приложенията и включеното

съдържание.
2. Приемане на Риска. ВИЕ ДАВАТЕ ИЗРИЧНОТО СИ СЪГЛАСИЕ,
ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЯТА Е НА ВАШ СОБСТВЕН
РИСК, КАТО СЪЩО ТАКА ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ
ДОСТЪП ДО ПРОФИЛА СИ ПРЕЗ МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ВИЕ
НОСИТЕ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩИТАТА НА
СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА СИ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ
ТРЕТИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДАННИТЕ
СИ ЗА ДОСТЪП И ЗАТВАРЯЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЛЕД
ИЗПОЛЗВАНETO ИМ. СЪЩО ТАКА СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НОСИТЕ
ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, КОЕТО
ПУБЛИКУВАТЕ ОТ СВОЯ ПРОФИЛ, КАКТО И ЗА ВСЯКАКВИ
ДЕЙСТВИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ ВАШИЯ ПРОФИЛ.
Важно! Използването на Приложенията може да възпрепятства
или да промени: (1) софтуерът, включително функции на
операционната система, драйвери и приложения, както и други
системни настройки; (2) системни услуги.
3. Даване на лицензия. В изпълнение на условията на
настоящото Споразумение и на Общите условия на N21
(„Общите условия“), N21 ви предоставя срочен,
неексклузивен, непрехвърлим, несъблицензируем лиценз,
осигуряващ правото Ви да изтегляте, инсталирате, използвате,
изпълнявате и разглеждате Приложенията за Ваша лична
употреба само чрез устройствата, които притежавате или
управлявате (вашите „Мобилни устройства“), като за
устройствата, които използват операционна система на Apple
важат Потребителските правила на Общите условия на Apple
Store („Потребителските правила на Apple”). Имате правото да
изтегляте Приложения на повече от 1 (едно) мобилно

устройство, но следва да свързвате всяко устройство със своя
профил.
4. Ограничения. Нямате правото да: (а) възпроизвеждате,
разпространявате, съблицензирате, прехвърляте, използвате
за предоставяне на бизнес услуги, продавате, давате под наем
или на лизинг или да прехвърляте по друг начин права върху
Приложенията на трети лица; (б) модифицирате, променяте,
внасяте подобрения или „хаквате“ Приложенията или да
създавате производни на тях материали; (в) декомпилирате,
деасемблирате, използвате реверсивен инженеринг или по
какъвто и да е начин да опитвате да получите или достигнете
до изходния код на Приложенията; (г) премахвате или
променяте означения или знаци, указващи собствеността
върху Приложенията; (д) правите Приложенията достъпни в
мрежа или друга среда, като по този начин предоставяте
достъп на множество потребители; (е) споделяте своя Профил
или позволявате на трети лица да осъществяват достъп до
него, независимо дали чрез Приложенията или другояче; или
(ж) използвате Приложенията за цели, различни от описаните
тук. Ако нарушите настоящите ограничения срещу Вас може
да бъде образувано наказателно преследване или
производство за обезщетение. Условията на настоящото
Споразумение важат за всички нови версии, предоставени от
N21, които заменят и/или допълват оригиналните
Приложения, освен в случаите, когато подобни обновления са
съпроводени от отделни лицензии, за които ще важат отделни
условия. В допълнение, когато използвате определени
функции на Приложенията, приложими могат да бъдат
отделни насоки, условия или правила („Допълнителни

условия“), които могат да бъдат периодично публикувани и са
инкорпорирани чрез препращане в настоящото
Споразумение.
5. Поверителност на данни. Вие сте съгласни, че N21 има
правото да събира и обработва данни за потреблението на
приложенията, както и технически данни и друга информация,
свързана включително, но не само с техническите
характеристики на Вашето Мобилно устройство, системен
софтуер и софтуер на приложенията и периферни устройства,
която се събира периодично с цел улесняване на софтуерните
обновления, продуктовата поддържка и други услуги,
свързани с Приложенията. N21 може да използва тази
информация, доколкото тя не Ви идентифицира, за
подобряване на продуктите или предоставяне на услуги и
технологии на Вас. Относно всякакви други данни, до които
имаме достъп, може да се запознаете с нашата Политика за
лични данни на N21 (която е инкорпорирана с препращане).
Използвайки приложенията, Вие гарантирате, че сте се
запознали с и приемате Политиката за лични данни. Вие сте
съгласни с правото на N21 или неговите представители да
осъществяват достъп до Вашите Профил и записи с цел
провеждане на разследвания относно оплаквания или
обвинения в злоупотреба, нарушения на права на трети лица
или нарушения на настоящото Споразумение.
6. Други условия. Вие признавате и сте съгласни, че
използването на Приложенията може да бъде подчинено на
допълнителни условия на разработчика на устройството,
доставчика или оператора на Мобилното устройство, от които

изтегляте и осъществявате достъп до Приложенията.
Приложенията могат да съдържат или да се предлагат заедно
със софтуер с отворен код. Всеки елемент от софтуера с
отворен код е предмет на отделни лицензионни условия. Вие
се съгласявате да не използвате Приложенията в нарушение
на настоящото Споразумение, Общите условия на N21 или
други приложими правила. Нарушение на тези правила би
било също така използването на данни, събрани от или
посредством Приложенията, с цел тормоз, злоупотреба или
нанасяне на вреди на трето лице, както и с цел осъществяване
на контакт, рекламиране на, искане съгласие от или продажба
на трето лице без тяхното предварително изрично съгласие.
Вие сте наясно и сте съгласни, че репутацията ни е от голямо
значение за нас, както и че желаем да предоставим добро и
позитивно обслужване на потребителите на Приложенията,
поради което всяко нарушение на настоящото Споразумение
може да доведе до значителни вреди за нас. За тази цел Вие
се съгласявате да прилагаме настоящото Споразумение
спрямо Вас в пълна степен, доколкото това е позволено от
закона.
7. Собственост. Приложенията подлежат на лицензия, а не на
продажба. Настоящото Споразумение не бива да се разглежда
като покупко-продажба на Приложенията или която и да е
част от тях. Никакви права или лицензии не се предоставят от
Лицензодателя, изрично или мълчаливо, по отношение на
фирмена информация, патенти, авторски права, търговски
тайни или други права на интелектуална собственост, които
принадлежат на Лицензодателя, освен изрично посочените в
настоящата Лицензия.

N21 и неговите Лицензодатели притежават и запазват всички
права на собственост върху Приложенията (включително и на
техните ъпгрейди). Приложенията съдържат авторски
материали, търговски марки и друга фирмена информация
(„Интелектуална собственост“), които принадлежат на N21 и
неговите лицензодатели. Настоящото споразумение не
предоставя лицензии по подразбиране, поради което, всички
права, които не са изрично предоставени, остават запазени за
Нас. Вие се съгласявате, че всякакви въпроси, коментари,
предложения и информация, която не служи за
идентификация (колективно наричани „Обратна връзка“),
които предоставяте на N21, стават собственост на N21. В
допълнение, Вие се съгласявате, че N21 има правото да
използва и обработва по какъвто и да е начин всякакви идеи,
концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в Обратната
връзка, за каквито и да е законосъобразни цели без Вашето
или друго съгласие, както и безвъзмездно да предоставите
всички права, правото на собственост и ползите от Обратната
връзка. Вие сте наясно и сте съгласни, че в случай на чужди
претенции спрямо Вас за нарушени права на интелектуална
собственост във връзка с Приложенията (или вследствие на
Вашият достъп до тях или използването им), именно N21 ще
се ангажира с разследването, защитата срещу, сключването на
споразумения по отношение на или отхвърлянето на тези
претенции.
8. Претенции относно продукти. Вие разбирате и сте съгласни,
че що се отнася до Приложенията или вашият достъп до тях
и/или употребата им, именно N21 носи отговорност за

адресиране на претенции, свързани с (включително, но не
само): (а) вреди, настъпили от ползването на продуктите; (б)
несъответствие с всякакви приложими законови или други
изисквания; и/или (в) защита на потребителите или друго
приложимо законодателство.
9. Поддръжка. Вие разбирате и сте съгласни, че по силата на
настоящото Споразумение, N21 не носи отговорност за
предоставяне на какъвто и да е вид техническа поддръжка на
Приложенията. Ние запазваме правото си за предоставяне на
подобни услуги по силата на допълнително писмено
споразумение между Страните. N21 има правото да
предоставя по собствена преценка, но не по силата на поето
задължение за предоставяне, базова техническа поддръжка
(напр. имейл поддръжка, нови версии, обновления или
поправки на програмни грешки). В допълнение, Вие
разбирате и сте съгласни, че N21 (или неговите бизнес
партньори, които са надлежно оправомощени) е
единственото дружество, носещо отговорност за
предоставянето на поддръжка на Приложенията, като никой
друг оператор на платформа не носи отговорност за
предоставяне на поддръжка от свое име или от името на N21.

Важно! Вие сте наясно и сте съгласни, че правото на Потребителя
да оттегли съгласието си за сключване на Споразумение не важи за
предишни споразумения за предоставяне на съдържание в
дигитална форма, които не са обективирани във физически
носител, и чието изпълнение е започнало след дадено изрично
съгласие на Потребителя, че губи правото си на оттегляне на
съгласие.

10.
Прекратяване. Настоящото споразумение (лиценз) за
използване е в сила докато не бъде прекратено от Вас или от
N21. Правата, предоставени Ви по силата на Лиценза, се
прекратяват автоматично без допълнително известие от N21,
в случай че не изпълните свое задължение по настоящото
Споразумение. След прекратяване на лиценза, следва да
преустановите използването на Приложенията, както и да
унищожите всички копия, пълни или частични, на
Приложенията, и/или да изтриете или деинсталирате
Приложенията от своето Мобилно устройство.
11.
Отказ от отговорност за предоставяне на гаранция.
ДОКОЛКОТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА,
ПРИЛОЖЕНИЕТО И ВСИЧКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО
(„УСЛУГИТЕ“), СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ТАКИВА, „КАКВИТО СА“, С
ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ И БЕЗ ГАРАНЦИИ, КАТО N21 СЕ
ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ПРИЛОЖЕНИЯТА И УСЛУГИТЕ, БИЛО ТО ДАДЕНИ ИЗРИЧНО,
МЪЛЧАЛИВО ИЛИ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО
НЕ САМО ВСЯКАКВИ МЪЛЧАЛИВО ДАДЕНИ ГАРАНЦИИ И/ИЛИ
ТАКИВА ЗА ПАЗАРНО КАЧЕСТВО, ЗА ЗАДОВОЛИТЕЛНО
КАЧЕСТВО ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЗА ТОЧНОСТ,
ЗА НЕОБЕЗПОКОЕНО ПОЛЗВАНЕ И СВОБОДА ОТ ПАТЕНТНИ
НАРУШЕНИЯ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ
СТРАНИ. N21 НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ ЗА НЕОБЕЗПОКОЕНО
ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО, КАКТО И ЧЕ ФУНКЦИИТЕ И
УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯТА ЩЕ
ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО

ИЛИ УСЛУГИТЕ ЩЕ ФУНКЦИОНИРАТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ
БЕЗ ГРЕШКИ, ИЛИ ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ
УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ. НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ,
ПРЕДОСТАВЕНА УСТНО ИЛИ ПИСМЕНО ОТ N21 ИЛИ НЕГОВИТЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НЕ ЩЕ СЪЗДАДЕ ГАРАНЦИЯ. В СЛУЧАЙ ЧЕ
ПРИЛОЖЕНИЯТА ИЛИ УСЛУГИТЕ СЕ ОКАЖАТ С ДЕФЕКТИ, ВИЕ
НОСИТЕ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ
ПОПРАВКИ ИЛИ КОРЕКЦИИ. НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ
ПРИЗНАВАТ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА НА ОТКАЗА ОТ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЪЛЧАЛИВО ДАДЕНА ГАРАНЦИЯ ИЛИ НА
ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ПРИЛОЖИМИТЕ ПРАВА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПОРАДИ КОЕТО ГОРНИТЕ УСЛОВИЯ МОЖЕ
ДА НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС.
НЕ СА НАЛИЦЕ НИКАКВА ОБЕЩАНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ЩЕ
СПЕЧЕЛИТЕ ОПРЕДЕЛЕНА СУМА ПАРИ, ИЛИ ЧЕ НЯМА ДА
ИЗГУБИТЕ ПАРИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ПРИЛОЖЕНИЯТА.
ВИЕ СТЕ НАЯСНО И СТЕ СЪГЛАСНИ, ЧЕ ОПЕРАТОРИТЕ НА
МОБИЛНИ ПЛАТФОРМИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА
ПРИЛОЖЕНИЕТО, КАКТО И ЧЕ, ДОКОЛКОТО СЛЕДНОТО Е
ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА, ОПЕРАТОРИТЕ НА МОБИЛНИ
ПЛАТФОРМИ НЕ НОСЯТ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕТО
И/ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕТЕНЦИИ, ЗАГУБИ, ПАСИВИ,
ВРЕДИ, РАЗНОСКИ И РАЗХОДИ.

12.
Ограничаване на отговорността. ДОКОЛКОТО ТОВА Е
ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА N21
НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ТЕЛЕСНА
ПОВРЕДА, ИЛИ НА КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ИНЦИДЕНТНИ,
СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ ИЛИ БЪДЕЩИ ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО,
НО НЕ САМО ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ,
ЗАГУБЕНИ ДАННИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ИЛИ ЗАГУБИ,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ ИЛИ
С НЕСПОСОБНОСТТА ДА ПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА, КОИТО
СЕ ОСНОВАВАТ НА ДОГОВОР, НА НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ
ИЛИ НА ДРУГО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, ДОРИ КОГАТО N21 СА
БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ЕВЕНТУАЛНОТО ИМ НАСТЪПВАНЕ.
НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ
ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА
ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ИЛИ НА ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ БЪДЕЩИ
ВРЕДИ, ПОРАДИ КОЕТО ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ
ВАЖИ ЗА ВАС. При никакви обстоятелства размера на
отговорността на N21 за вреди (освен ако не бъде указано
друго по силата на закона в хипотезите на телесна повреда) не
ще надвишава размера на сумата за абонамент или за
покупката на продукти от нас. Това ограничение ще важи и в
случай, че горепосоченото обезщетение не изпълни целта си.
13.
Освобождаване от отговорност. Доколкото това не
ограничава прилагането на настоящото Споразумение и e
позволено от приложимото законодателство, Вие
освобождавате N21 от отговорност, свързана с: (а) липса на
вярност или точност на съдържание, публикувано чрез
Приложенията, причинена от потребител на Приложенията

или на оборудването или софтуера, свързани с управлението
им; (б) действия на други потребители на Приложенията
(онлайн и офлайн); (в) всякакви проблеми или технически
неизправности на телефонни мрежи или линии, онлайн
компютърни системи, сървъри или доставчици, хардуер,
софтуер, или имейл неизправности поради натовареност на
Интернет трафик, включително вреди на компютърното или
мобилно устройство на потребител или трето лице в резултат
на използване на Приложенията; (г) всякакъв вид загуби или
вреди, настъпили в резултат на публикувано съдържание чрез
Платформата или разпространението му от и на потребители,
или всякакви взаимодействия между потребители на
Приложенията, включително онлайн и офлайн; д) всякакви
грешки, пропуски, прекъсвания, заличавания, дефекти,
забавяния на операции или трансмисии, нарушения в линиите
за комуникация, кражба на, унищожаване, неоторизиран
достъп до или промяна на комуникациите на потребител на
Приложенията. Ако сте жител на Калифорния се отказвате от
Правото си по Раздел 1542 от Калифорнийския граждански
кодекс, което гласи: „Общият отказ от отговорност не
важи за претенции в полза на Кредитора, за които той не
подозира, че съществуват към момента на отказ от
отговорност, които ако знаеше, че съществуват, щяха да
повлияят върху споразумението му с Длъжника.“
14.
Контрол върху износа. Вие нямате право да ползвате
или да осъществявате износ или повторен износ на
Приложенията по начин, различен от указания според
юрисдикцията на съответното място, където сте се сдобили с
Приложенията. По-конкретно, но не само, Приложенията не

подлежат на износ или повторен износ към (а) страни, на
които САЩ са наложили ембарго или към (б) лица,
присъстващи в списъка на специално посочени лица на
Департамента по финанси на САЩ или в списъкът на
отхвърлени лица или дружества на Департамента по търговия
на САЩ. Използвайки Приложенията, Вие гарантирате, че не
се намирате в такава държава или списък. Също се
съгласявате, че няма да използвате продуктите за цели,
забранени от българското законодателство, включително, но
не само за разработка, създаване или произвеждане на
ядрени оръжия, ракети или химически или биологични
оръжия.
15.
Компенсация. Вие се съгласявате да компенсирате
щетите и да опазвате законните интереси на N21, неговите
дъщерни дружества, филиали, служители, агенти и други
партньори от и срещу всякакви загуби, отговорности,
претенции или искания, включително необходимите разноски
и разходи, свързани с адвокатски хонорари, произтичащи от
трети страни във връзка с използването на Приложенията в
нарушение на настоящото Споразумение.
16.
Авторски, сродни и други права на интелектуална
собственост. Всички авторски права, права върху търговски
марки, патенти, търговски тайни, ноу-хау и всякакви други
права на интелектуална собственост (материални и
нематериални), произтичащи от създаването,
разпространението и ползването на Приложенията,
включително правата върху производни продукти,
модифицирани или адаптирани версии на Приложенията, са

собственост на Лицензодателя и никоя част от настоящото
Споразумение не прехвърля такива права на потребителя или
трета страна.
17.
Контакти. В случай, че имате въпроси, оплаквания или
искания във връзка с Приложенията, моля свържете се с N21
по имейл на адрес Mobile_BG@n21.com
18.
Трета страна – бенефициент. Вие сте наясно и се
съгласявате, че респективния оператор на мобилна
платформа за устройството, от което сте изтеглили
Приложенията, както и негови дъщерни дружества,
представляват трета страна – бенефициент на настоящото
Споразумение, както и че съгласявайки се с условията на
Споразумението, въпросният оператор на мобилна платформа
има правото (и се счита, че е приел това право) да прилага
Споразумението спрямо Вас в качеството си на трета страна –
бенефициент.
19.
Приложимо право. Настоящото Споразумение е
съставено и се урежда в съответствие със законите на
Република България. Конвенцията на ООН за международната
продажба за стоки няма да се прилага, като нейното действие
бива изрично изключено. Всяка от страните следва да отнесе
всеки възникнал във връзка с настоящото Споразумение спор
към компетентния български съд. Всяка от страните се отказва
от правото си да оспорва компетентността на съответния съд.
ЗАПОЗНАХ СЕ И СЪМ СЪГЛАСЕН С ЛИЦЕНЗИОННОТО
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА
N21, КАКТО И С ПОЛИТИКИТА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ.
Последна актуализация ……………., 2017 г.

