ОБЩИ УСЛОВИЯ
за използване на уебсайта www.n21mobile.com
Настоящите Общи условия, ведно с всички приложения и други
правни документи, които са публикувани или към които са
насочени препратки в уебсайта (наричани за краткост „ОУ”,
„Условията” или “Споразумението”), уреждат отношенията между
всеки потребител („Потребител”, „Вие” или „Ваш”) и Network
TwentyOne Ltd., Румъния 011311, Букурещ, Сектор 1, улица „Ing.
Zablovschi” No11A („N21”, „Ние” или „Наш”) във връзка с достъпа и
използването на уебсайта с уеб адрес (URL) www.n21mobile.com,
включително за всички поддомейни и използването на всякакви
продукти и услуги, предлагани чрез наши уебсайтове (наричани
общо “Уебсайт”). Нашите Услуги (както са дефинирани по-долу) се
предоставят чрез Уебсайта и всички асоциирани приложения,
представляващи интерактивна платформа, в която потребителите
могат да споделят и да се запознават със съдържание при спазване
на настоящите ОУ.
МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ
УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ,
КОЯТО Е ДОСТЪПНА ЧРЕЗ АКТИВЕН ЛИНК ОТТУК. ЧРЕЗ
ПОСЕЩЕНИЕТО И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, НА НАШИТЕ
УСЛУГИ ИЛИ ПРОДУКТИ, ДОСТЪПНИ В УЕБСАЙТА, ВИЕ
ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ И ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ:
 СТЕ СЕ ЗАПОЗНАЛИ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКАТА ЗА
ЛИЧНИ ДАННИ;
 РАЗБИРАТЕ СМИСЪЛА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И
ПОЛИТИКАТА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ;
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 ПРИЕМАТЕ И СТЕ СЪГЛАСНИ ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С
ДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И С ПОЛИТИКАТА ЗА
ЛИЧНИ ДАННИ
 СТЕ ПЪЛНОЛЕТЕН/А ПО ЗАКОНИТЕ НА СВОЕТО ГРАЖДАНСТВО
ИЛИ НА ДЪРЖАВАТА, ОТ КОЯТО ДОСТЪПВАТЕ УЕБСАЙТА И СТЕ
В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗРАЗЯВАТЕ ПРАВНОВАЛИДНА ВОЛЯ;
 СТЕ СЪГЛАСНИ ДА ДЕЙСТВАТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВСИЧКИ
ЗАКОНИ И ПРАВИЛА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПИСМЕНИ,
ПУБЛИКУВАНИ ПРАВИЛА НА НАШАТА КОМПАНИЯ,
ПРИЛОЖИМИ СПРЯМО ВАС, КАКТО И СПРЯМО ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА НАШИТЕ УСЛУГИ, УЕБСАЙТА И/ИЛИ ИНТЕРНЕТ. АКО НЕ СТЕ
СЪГЛАСНИ С КОЯТО И ДА Е ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ
УСЛОВИЯ, НЯМА ДА ВИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН ДОСТЪП ДО
УЕБСАЙТА ИЛИ ДО НАШИТЕ УСЛУГИ.
Възможно е някои от нашите уебсайтове, приложения, услуги и
инструменти да имат допълнителни условия, които ще ви бъдат
предоставени при достъпа до споменатите уебсайтове,
приложения, услуги и инструменти.
I.

ДЕФИНИЦИИ: Употребените по-долу думи, маркирани в
Bold, освен ако не са дефинирани по друг начин в
настоящите Общи условия, имат следното значение:

„Съдържание” означава и включва без ограничения всякаква
информация (лична или друга), снимки, изображения, рисунки,
графики, видеа, звукови записи, анимации, текстове, редакции,
коментари, надписи, чат и текстови съобщения (включително
хронологии), музика, бележки, обложки, текстове, и всякакви
други елементи и материали под каквато и да е форма, позната
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сега или занапред, независимо дали материална, електронна,
дигитална, аналогова или друга. Съдържанието може да бъде
собственост на или управлявано от N21 и/или притежавано,
представяно, публикувано, разпространено, изобразено,
цитирано или по друг начин, предоставено от Вас като
Регистриран потребител (както е дефинирано по-долу).
„Обратна връзка” означава всякаква информация, която ни
предоставяте относно уебсайта, Услугите, Съдържанието или
продуктите, под формата на коментар, оценка или друго.
„Регистриран потребител” се разбира Премиум потребители,
както и Асоциирани членове, които са създали потребителски
профил чрез уебсайта.
„Премиум потребител” е Регистриран потребител, който се е
възползвал от възможността за достъп до Премиум
съдържанието като част от платен месечен абонамент
(„Премиум членство”).
Под „Премиум съдържание” се разбира съдържанието,
достъпно през мобилното приложение на N21.
„Мобилни приложения на N21” включва приложения като
например N21 Media.
„Асоцииран член” означава Регистриран потребител, който не се
е възползвал от възможността за достъп до Премиум
съдържанието.
„Услуги” означават всички и всякакви услуги, инструменти,
софтуер, фунцкционалности на платформата, мобилни
3

приложения и други характеристики на Уебсайта, включително
услугата ни за месечен абонамент (напр. Премиум членство),
така, както са предоставени от N21.
II.

N21 УСЛУГИ И ПРОДУКТИ

А. Премиум членство и автоматично подновяване – във връзка с
Премиум членството:
1. Премиум членство е услуга за месечен абонамент, която изисква
ежемесечно подновяване. Членството може да бъде подновено
чрез покупка на предплатена карта (scratch card) и въвеждане на
детайлите от картата във Вашия акаунт, или чрез кредитна карта. В
случай на заплащане чрез кредитна карта, Вашето членство се
подновява автоматично всеки месец посредством посочените от
Премиум потребителя данни за кредитна карта като дължимата
сума зависи от приложимия месечен абонамент за Премиум
членство, избран при регистрация, заедно с всички допълнителни
покупки на услуги и Премиум съдържание, направени от Премиум
потребителя. Премиум потребителят има право да променя
параметрите и/или да прекрати своето Премиум членство по всяко
време чрез уебсайта, като промените влизат в сила след изтичането
на отчетния период за съответния месец, включен в досегашния
абонаментен план. Неизползвани абонаментни кредити
преминават от един отчетен период към следващия и не се
погасяват докато имате валиден абонамент за Премиум членство.
2. Премиум съдържанието може да бъде използвано само по време
на Премиум членството и когато това членство се прекрати,
достъпът до всякакво настоящо и предишно Премиум съдържание
(включително CEP, придобити посредством членски абонамент) ще
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бъде отнет; в случай на подновяване на Премиум членството в 12месечен период от прекратяването ще получите отново достъп до
Премиум съдържание, докато Премиум членството Ви е активно.
3. Премиум съдържание, приложенията на N21, както и всякакви
продукти, услуги или приложения, свалени през уебсайта, са
предмет на условията в приложимото Лицензионно споразумение с
крайни потребители (EULA), което се визуализира заедно с бутона
„ГОТОВО”, който трябва да активирате преди да Ви бъде
предоставен достъп до съдържанието. Никакво Премиум
съдържание или друго дигитално съдържание не се предлага за
продажба; предлага се само потребителски лиценз за употреба,
както е указано в приложимото Лицензионно споразумение с
крайни потребители.
4. За преглед на Премиум съдържанието се изисква подходящо
смарт устройство (Apple или Android), както и достъп до интернет.
5. За да се регистрирате за Премиум членство е нужно да закупите
карта за предплатен достъп или да осигурите заплащане чрез
актуален, валиден и приемлив метод за заплащане, който може да
бъде променян периодично („Метод на плащане”), като ни
оправомощавате да Ви таксуваме според избрания от Вас Метод на
плащане на абонаменти, услуги и продукти, които купувате от нас.
6. Други продукти и форми на абонамент, предлагани от N21
(например CD програми за продължително обучение) са достъпни
на намалена цена за определени видове Премиум членство, както е
посочено при регистрация. Ако Вашето Премиум членство бъде
намалено на по-малък вид Премиум членство или не бъде
подновено, поради каквато и да е причина и Вие продължавате да
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поддържате абонамент към продукт или услуга (например CD
програми за продължително обучение), цената на този абонамент
за продукт или услуга може да се увеличи, в случай че сте имали
отстъпка по предишното си Премиум членство. В такъв случай ще
Ви бъде изпратено съобщение по мейл с информация за всички
промени в цените на текущи абонаменти, в момента на промяна на
статуса на Вашето Премиум членство.
Б. Безплатен пробен период на Премиум членство
1. Вашето Премиум членство може да започне с безплатен пробен
период („Безплатен пробен период“). В такъв случай, Безплатният
пробен период ще приключи в едномесечен срок от датата на
Вашата регистрация или другояче, ако е указано при регистрация и
е предназначен да изпробвате Премиум членството с цел да
прецените дали е подходящо за Вас. Ще бъдете известени при
регистрацията дали отговаряте на изискванията за Безплатен
пробен период.
В. Ще бъдете таксувани от N21 според избраният от Вас Метод на
плащане след изтичането на Безплатния пробен период само след
Вашето изрично съгласие. N21 ще изпрати известие на посочения
от Вас email адрес, видим във Вашия потребителски профил към
момента на крайната дата на Безплатния пробен период, за да Ви
напомни, че Вашият Безплатен пробен период изтича и предстои
таксуване за Премиум членство според Вашия Метод на плащане,
освен ако не желаете да го прекратите. В случай, че не желаете да
продължите с използването на платените услуги, Вие имате
гарантирано право на отказ от платените услуги.
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Г. Таксуване
1. Отчетен период. Таксата за Премиум членство ще бъде таксувана
според месечния отчетен период на Вашият Метод на плащане от
деня, в който започва Вашето Премиум членство. Например, ако
започнете своето Премиум членство на 4 май, тогава ще бъдете
таксувани на 4 юни. В някои случаи, месечният отчетен период
може да претърпи промени – например, в случай че Вашият Метод
на плащане не е бил успешно отчетен.
2. Методи на плащане. Може да променяте своя Метод на плащане
през потребителския си профил в Уебсайта. В случай на неуспешно
плащане поради изтекъл срок, недостиг на средства и др., ако Вие
не промените своят Метод на плащане или не закриете своя
профил, достъпът Ви до приложимите Услуги или абонамент ще
бъде ограничен до момента, в който получим валидно плащане
(или ще заличим Вашия профил, в случай че не ни предоставите
валиден Метод за плащане). Вие ни оправомощаваме да
продължим таксуването според Вашия Метод на плащане, който
може да бъде променян от Вас. В определени случаи е възможно,
доставчикът на платежни услуги, според избраният от Вас Метод на
плащане да Ви таксува с допълнителна такса за транзакция или
друга комисионна. Консултирайте се с Вашия доставчик на
платежни услуги за подробности.
Д. Асоциирано членство
Асоциираните членове (в зависимост от пазара) имат достъп до
ограничени части от Уебсайта и нямат достъп по Премиум
съдържание. Асоциираните членове могат да купуват определени
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продукти или услуги (например CD за продължително обучение),
представени в Уебсайта.
Е. Връщане на закупен продукт, възстановяване на суми,
прекратяване
1. Такси за абонамент – Към момента Премиум членството се
предлага само на месечна база. Въпреки това, във всички нови и
бъдещи опции за абонамент, които биха Ви позволили да купувате
полу- или целогодишно членство, всички абонаментни такси,
заплатени за всеки неизползван период от предплатени пълни
месеци, оставащи от приложимия абонамент към момента на
прекратяване, подлежат на възстановяване.
2. Прекратяване на Премиум членство. Може да прекратите
своето Премиум членство по всяко време, като ще имате достъп
до приложимите услуги до края на месечния отчетен период. Не
възстановяваме суми или кредити за членски периоди, за част от
месец, или за неизползвани Абонаментни кредити. Може да
прекратите своето членство като влезете в профила си с клик
върху иконата на опцията „Прекратяване на абонамент“ или като
ни изпратите email на mobile_bg@n21.com.
Ж. Потребители – Регистрирани потребители.
За да използвате услугите, достъпни за Регистрирани потребители,
е нужно да създадете свой „Профил“. Когато създадете Профила си,
е нужно да въведете уникално потребителско име или валиден
мейл адрес („Потребителско име“) и парола за достъп до Услугите
(вашите Потребителско име, парола или информация на профила са
наричани общо „Вашият Профил“). Не можете да прехвърляте или
да споделяте своя Профил с други физически или юридически лица
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и носите пълна отговорност за поддържане конфиденциалността на
своя Профил. Вие носите пълна отговорност за всяка употреба на
Вашия Профил и всички действия, извършени чрез или във връзка с
него. Вие носите отговорност за всяко действие или бездействие,
извършено от потребител чрез достъп до Уебсайта през Вашия
Профил, което представлява нарушение на настоящите Общи
условия. Молим да ни уведомите незабавно, в случай че узнаете, че
Вашият Акаунт се използва без знанието и/или съгласието Ви. Вие
се съгласявате да не регистрирате Профил от името на друго лице.
Ако достъпът Ви до Уебсайта или Услугите са били прекратени от
N21, Вие нямате право да регистрирате нов Профил или да
принуждавате други лица да използват своя Профил от тяхно или
Ваше име. Вие се съгласявате да се регистрирате с истинското си
име, както и гарантирате достоверността и точността на всяка
информация, която предоставяте са себе си. Вие гарантирате, че
всяка информация във връзка с регистрацията Ви е вярна, точна,
актуална и пълна, и се съгласявате да поддържате и подновявате
въпросната информация като такава. Ако ние вярваме или имаме
подозрения, че дадена информация е невярна, неточна, неактуална
или непълна, запазваме правото си да Ви откажем или прекратим
достъпа до Уебсайта или до Услугите (или която и да е част от тях).
Вие потвърждавате, че сте пълнолетен по местното право или по
правото на територията (държавата), от която достъпвате Уебсайта,
както и че имате дееспособност за сключване на договори и
поемане на правата, задълженията, потвържденията,
декларациите, споразуменията и гаранциите, предвидени в
настоящите Общи условия. В случай, че не сте пълнолетен, молим
да не използвате Уебсайта.
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З. Общи ограничения за употреба. Когато използвате Уебсайта или
Услугите, Вие се съгласявате, че няма да предприемате никакви
действия, свързани с:
1. Редакция или промени на Съдържание, публикувано от други
лица, като се съгласявате да не публикувате или използвате
Съдържание по начин, който: (а) нарушава авторски права, права
върху марка, търговска тайна, или други права на интелектуална
собственост на трети лица, (б) нарушава неприкосновеността,
публичността или други права на трети лица, (в) е дискриминиращ,
унизителен, обиден, заплашителен, насилствен, или враждебен,
според преценката на N21, (г) е неверен или неточен, (д) нарушава
норми на гражданското или наказателното право или (е) нарушава
нашата политика, включително за публикуване на Съдържание в
неподходяща категория или част от Уебсайта.
2. Заобикаляне или манипулиране на приложимата система за
таксуване, отчетният период, или такси, дължими на нас или на
трети страни – доставчици.
3. Видоизменяне или създаване на производен продукт, основаващ
се на Уебсайта или Услугите. Вие се задължавате да не
декомпилирате, деасемблирате, прилагате реверсивен инжинеринг
или по какъвто и да е начин да не опитвате да получите достъп или
да използвате програмния код, посредством който даден
компонент от Уебсайта или Услугите е съставен или представен,
като никоя част от настоящите Общи условия не ви дава право да
използвате програмния код.
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4. Копиране, създаване на копия, пренасяне или пресъздаване на
„изгледа и съдържанието“ на Уебсайта, включително на
приложенията и функционалностите му.
5. Копиране, изменяне или предоставяне на права и/или
Съдържание (без авторски права) от Уебсайта или Услугите, което
би засегнало наши или на трети страни авторски права и права
върху търговски марки, включително създаване на деривативни
произведения.
6. Събиране и съхраняване на информация относно други
Потребители на Уебсайта или Услугите, включително информация
за контакти, без тяхното изрично съгласие.
7. Използване на Уебсайта или Услугите за незаконни цели и/или за
улесняване достъпа до незаконно съдържание.
8. Улесняване достъпа на трети лица в нарушение на настоящите
ОУ.
9. Фалшифициране на заглавия, елементи от Уебсайта или
манипулиране на идентификатори с цел да се прикрие произхода
на предоставено или получено съдържание.
10. Качване, публикуване, изпращане по email, предоставяне или
даване достъп до съдържание, принадлежащо на трети лица или на
съответните легитимни притежатели.
11. Използване на Уебсайта или Услугите с цел: (а) нарушаване на
местна, национална или международна правна уредба, (б)
преследване, тормоз или насилие върху друго лице, (в)
представяне за друго физическо или юридическо лице или
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непредставяне на обвързаност с физическо или юридическо лице,
включително, но не само пред N21, членове на екипа, служители,
ръководители, модератори и организатори на форуми, (г)
предоставяне на материална подкрепа или ресурси (или
прикриване или замаскиране вида, локацията, източника или
собствеността на материална подкрепа или ресурс) на организация,
определена като терористична, (д) намеса в или нарушаване на
дейността на Уебсайта, Услугите или свързаните с тях сървъри или
мрежи, или неизпълнение на изискванията, процедурите,
политиката и регулациите на мрежи, свързани с Уебсайта или
Услугите, (е) генериране на непоискани търговски съобщения,
верижни писма, нежелани електронни писма, спам или
позволяване, улесняване или указване на подкрепа в
разпостраненоето на масови непоискани търговски съобщения или
спам, (ж) опит за получаване на неоторизиран достъп до Уебсайта,
други Профили, компютърни системи или мрежи, свързани с
Уебсайта, чрез хакерство, разбиване на пароли или използвайки
каквито и да е средства, както и придобиване или опит за
придобиване на материали или информация посредством методи,
които не са достъпни в Уебстайта, (з) зареждане, публикуване,
изпращане по email, прехвърляне, разпространяване или даване
достъп по какъвто и да е начин до материали, съдържащи вируси,
компютърен код или други технологии, които биха навредили на
нас или на интересите на други потребители и трети лица, на
Съдържание, на функционалността на софтуера, хардуера или друго
оборудване, (и) заобикаляне, изключване на или намеса по какъвто
и да е начин във функциите на Уебсайта, свързани със Сигурността
или Услугите, както и увреждане на приложения, които
предотвратяват или забраняват употребата или копирането на
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Съдържанието или налагат ограничения в използването на
Уебсайта, Услугите или съдържанието, (й) използването без нашето
изрично писмено съгласие на множество на брой, автоматизирани
или електронни средства за достъп до Уебсайта или Услугите
(включително, но не само чат ботове, офлайн четци, индексиращи
програми и ботове, скриптове), (к) променяне облика на Уебсайта
без нашето изрично писмено съгласие, поставяне на изскачащи
прозорци над страниците му или видоизменяне по какъвто и да е
начин на страниците, или (л) препродажба или сублицензиране на
достъп до услугите в полза на трета страна.
И. Съдържание
1. Като Регистриран потребител имате право да публикувате
Съдържание в съответствие с настоящите Общи условия или други
писмени правила на N21. Всяко Съдържание трябва да следва
стандартите, утвърдени от N21, и да отговаря на приложимите
правила за поведение. Вашето Съдържание е видимо от други
потребители на Услугите. Следва да предоставяте само
съдържание, за чието споделяне с други лица се чувствате
комфортно. Отговорност за всяко Съдържание, независимо дали
публично публикувано или споделяно в лична комуникация, се
носи изцяло от лицето, от което произлиза. Вие носите пълна
отговорност за собственото си Съдържание, както и за последиците
от предоставянето и публикуването му на Уебсайта или
използването на услугите. Вие потвърждавате, декларирате и
гарантирате, че притежавате или имате нужните лицензи, права,
съгласие и разрешение да публикувате предоставяното от Вас
Съдържание, като също така давате лиценз на N21 да използва
патентовано, защитено с търговска марка, търговска тайна,
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авторско право или други сродни права, Съдържание с цел
публикуване на Уебсайта или чрез Услугите в съответствие с
настоящите Общи условия. Вие запазвате правото си по всяко
време да оттеглите съгласието си за даване на този лиценз.
2. Вие запазвате всички права върху собственото Ви съдържание.
Въпреки това, публикувайки съдържание в N21, Вие давате на N21
лиценз с международно, непрекъснато, неексклузивно,
безвъзмездно, сублицензируемо действие, който дава правото на
N21 да използва, да прави копия, да възпроизвежда, преработва,
адаптира, видоизменя, публикува, изпраща, разпространява,
изготвя производни версии, да разпространява и представя
Съдържанието във връзка с дейността на Уебсайта или Услугите на
N21 (и неговите правоприемници и дъщерни дружества),
включително, но не само, за промотиране и разпространение на
част или на всички Услуги (и техни производни) във всички медийни
формати и по всички медийни канали (известни сега или създадени
в бъдеще). Ние си запазваме правото да преработваме или
адаптираме Вашето Съдържание с цел да бъде изпратено,
изложено или разпространено чрез компютърни мрежи и в
различни медии и/или да правим промени на Вашето Съдържание
с цел да отговаря на изискванията и ограниченията на всякакви
мрежи, устройства, услуги или медии. Вие предоставяте
неексклузивен лиценз на всеки потребител на Уебсайта да има
достъп до Вашето Съдържание, да го използва, пресъздава,
разпространява, излага и представя това Съдържание в
съответствие с функционалността на Уебсайта и настоящите Общи
условия. Вие запазвате правото си по всяко време да оттеглите
съгласието си за даването на този лиценз.
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3. Вие давате допълнителна гаранция, че Съдържанието, което
публикувате чрез Уебсайта или Услугите, не е защитено от авторски
права на трети лица, освен ако имате права да използвате или
публикувате този материал, както и да давате всички необходими
на N21 лицензи.
4. N21 не дава гаранция за Съдържанието, публикувано чрез
Уебсайта или Услугите от който и да е потребител или
лицензополучател, за което и да е мнение, препоръка или съвет,
като N21 не носи отговорност за публикуваното Съдържание,
включително за авторски, сродни или други права на
интелектуалната собственост на потребителско и на трети страни
Съдържание в Уебсайта. N21 си запазва правото да премахва без
предварително предупреждение Съдържание след като бъде
известен надлежно, че въпросното Съдържание нарушава
авторски или други права наинтелектуална собственост.
5. Съдържанието се предоставя от N21 към Вас такова, каквото е.
Вие имате право на достъп до Съдържанието за собствена
информация и лична употреба само в съответствие с
функционалностите на Уебсайта и Услугите и с настоящите Общи
условия. Нямате право да изтегляте Съдържание, освен ако не е
налице бутон „изтегли“, „сподели” или друг бутон или линк,
предоставен от N21 в Уебсайта или Услугите за тази цел. Нямате
право да копирате, пресъздавате, разпространявате, изпращате,
излъчвате, излагате, продавате, лицензирате или използвате по
какъвто и да е начин Съдържанието за каквито и да е цели без
изричното писмено съгласие на N21 или на съответния
правоносител. N21 и неговите праводатели си запазват всички
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права, които не са изрично посочени в Уебсайта, Услугите или
Съдържанието или в настоящите ОУ.
6. Вие разбирате, че използвайки Уебсайта или Услугите, Вие
използвате или разглеждате Съдържание от разнообразни
източници, и че N21 не носи отговорност за точността, полезността,
безопасността на това Съдържание или за авторските права върху
или във връзка с това Съдържание.
7. Никоя част от настоящите Общи условия не предоставя каквито и
да е права или облаги на трети страни.
К. Собственост върху Уебсайта.
С изключение на Вашето Съдържание, ние и/или нашите
праводатели и контрагенти, запазваме всички правa, включително
правото на собственост и приходите от Уебсайта, Услугите,
Съдържанието, всички инструменти и свързани права на
интелектуална собственост. Уебсайтът като цяло е обект на
авторски права като колективен труд, а индивидуалните разработки
или Съдържание, достъпни на Уебсайта, притежавани или отдадени
под лиценз на N21 или на неговите доставчици на Съдържание, са
обект на защита на национално и международно равнище. По
подобен начин, всички софтуерни, информационни, собствени
методи и системи, използвани в Уебсайта или Услугите (“Нашите
Технологии“) не могат да бъдат копирани, видоизменяни,
пресъздавани, преиздавани, публикувани, изпращани, продавани,
обявявани за продажба или разпространявани по какъвто и да е
начин без нашето изрично писмено съгласие и без изричното
писмено съгласие на нашите праводатели. Вие сте длъжни да
спазвате всички известия, информация или ограничения, свързани с
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авторски права, обозначения, свързани с Нашите Технологии. Никоя
част от настоящите Общи условия не Ви дава право да получавате
копие от Нашите Технологии или да получавате достъп до Нашите
Технологии освен по общия начин, достъпен на Уебсайта в
съответствие с настоящите Общи условия. Имена, лога, отличителни
знаци, идентификатори на източници, и други материали, достъпни
чрез Уебсайта или Услугите, включително техните „изглед и
съдържание”, съставляват наши или чужди търговски марки,
фирмени наименования, марки за услуги, дизайни или лога
(“Марки”). Всички Марки, които не се притежават от N21, но са
видими на Уебсайта, са собственост на съответните притежатели.
Вие не сте оправомощени да използвате тези Марки. Собствеността
над такива Марки и тяхната репутация остава наша или
респективно на други правоносители. Освен ако не получите
предварителното писмено съгласие на притежателя на Марката, не
следва да копирате, разпространявате, представяте или
изобразявате публично, представяте дигитално (при звукозаписи),
или да създавате производни разработки, базирани на разработки,
защитени с авторски права, които са достъпни на Уебсайта или чрез
Услугите.
Л. Обратна връзка. Диагностика на проблеми
Вашата обратна връзка е ценна и насърчавана от Нас. В случай че
имате обратна връзка или мнение по отношение на който и да е
аспект от нашия бизнес, Уебсайта или Услугите, можете да ни
изпратите email по всеки въпрос, включително и за неуредени
въроси в настоящите ОУ на: мobile_bg@n21.com. N21 е в правото си
да използва тази информация в съответствие с приложимото
законодателство. Вие се съгласявате да не предприемате никакви
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действия, които биха накърнили системите ни за обратна връзка
или оценяване, които сме установили като част от Уебсайта или
Услугите. Това включва въздържане от изобразяване, импортиране,
експортиране или използване на обратна връзка и информация от
Уебсайта, независимо от целта. Вие изразявате съгласието си N21
или неговите контрагенти и партньори да получат достъп до Вашите
Профил и Съдържание с цел да разследва и диагностицира реални
или потенциални дефекти или други технически проблеми,
свързани с Уебсайта. Вашето съгласие може да бъде оттеглено по
всяко време по начина, посочен в тези ОУ или чрез формите за
контакт с нас в Уебсайта.
М. Предложения от трети страни.
Вие може да имате достъп до други уебсайтове, съдържание или
услуги, предоставени от трети страни, чрез линкове, достъпни на
Уебсайта. В допълнение, в определени ситуации N21 може да Ви
насочи към свои бизнес партньори, които предоставят продукти
или услуги чрез съответните уебсайтове или други средства
(например чрез email). Общото название на други уебсайтове,
съдържание, услуги или продукти е „Предложения от трети
страни”. Например, можем да дадем позволение на трети страни,
предоставящи сходни услуги, да предоставят линкове към тези
продукти или услуги на Уебсайта, които да ви пренасочат към
техните уебсайтове. Освен ако не Ви бъдат дадени други насоки на
Уебсайта, възползването от Ваша страна на Предложения от трети
страни не е задължително изискване за достъп или използване на
Уебсайта, Услугите или нашите Продукти. Ако желаете да
използвате Предложения от трети страни и/или ако се съгласите да
изберете активен линк или бутон, трябва да сте наясно, че Вие
18

напускате Уебсайта, както и че употребата на Предложения от трети
страни ще бъде обект на други Общи условия, предоставени от
третите страни. Вие разбирате, че ние не сме доставчици,
респективно не носим отговорност за каквито и да е Предложения
от трети страни, както и че настоящите Общи условия не Ви дават
право на достъп, ползване, изтегляне или покупка на съдържание
от трети страни. Самият факт, че съществува линк към уебсайт на
трета страна, не представлява сам по себе си израз на наше
одобрение или обвързаност спрямо трета страна, нито на
одобрение спрямо техните ОУ, политика за лични данни и
сигурност или информираност, бизнес практики или съблюдаване
на закона. Ние не упражняваме контрол върху уебсайтове или
услуги на трети страни. Препоръчваме Ви да се запознаете с
политиката за сигурност и общите условия на съоветният уебсайт
или услуга, които използвате, както и условията на предложението,
от което се възползвате. Вие се съгласявате, че N21 не носи
отговорност за Вашите взаимоотношения с трети страни.
Н. Покупка на Материали за Бизнес подкрепа
Вие разбирате и се съгласявате, че: (а) Вашите собствени усилия са
ключът към успеха, който може да имате като самостоятелен
притежател на бизнес, (б) никой не може да обещае или гарантира,
че използването на определен метод, подход или способ за
продажби, би довел до по-доходоносен бизен или до достигане на
дадено ниво на успех, (в) никой не може да обещае или гарантира,
че техниките, отношение, или подходите, представени в
материалите на N21, са подходящи за Вас, и (г) че покупката на
продукти или услуги от N21 е изцяло по Ваша преценка и свободно
изразена воля и в никаква степен или аспект не е задължително.
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О. Независимо създаване на Материали – продуктите и услугите на
N21 са публикувани ексклузивно от N21 и не подлежат на
одобрение от трета страна, освен ако не е изрично указано.
П. Приложимо право/Арбитраж/Защита срещу колективни искове
1. Настоящото Споразумение и произтичащите от него права и
задължения за страните са създадени и ще бъдат уреждани в
съответстие с действащото законодателство на Република
България. Всички спорове и претенции, възникнали между Вас и
N21 следва да бъдат разрешени с арбитраж в София, като бъдат
отнесени към Арбитражния съд към Българската търговскопромишлена палата. Всякаква информация, разкрита в процеса
на арбитражното производство, ще се счита за поверителна.
Независимо от горепосоченото, всякаки искове за
преустановяване на нарушения на авторски права или права
върху търговска марка, следва да бъдат отнесени към
компетентния съд на територията на Република България.
2. Потребителят и N21 декларират, че ще отнасят всеки спор или
претенция във връзка с използването на Уебсайта, Услугите и
нашите Продукти към горепосочения Арбитражен съд към БТПП в
Република България, доколкото за съответния спор не е
предвидена задължителна подсъдност по законите на Република
България. Всяка от страните гарантира, че настоящото
Споразумение за арбитраж е сключено свободно и по собствена
воля след предварително и обстойно запознаване и съгласие от
страна на съответната страна или неин оторизиран представител,
като страните са наясно с последиците от споразумението за
арбитражно решаване на спорове.
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P. Асоциирани партньори. Ако откриете нередности, свързани с
Асоциирани партньорства на N21, молим да ни известите по email
на mobile_bg@n21.com. N21 запазва правото си по собствена
прецента да прави промени по отношение на асоциираните си
партньорства
III. Прекратяване.
Настоящите Общи условия влизат в сила от момента, в който Вие
започнете да използвате Уебсайта или Услугите, или в който
доброволно ни предоставите информация за себе си, или когато
изразявате своето съгласие с инструкции, които са поставени от нас
в Уебсайта (например, избиране на бутони „Съгласен съм” или
„Приемам). Не сте задължени да ни информирате, ако желаете да
прекратите ползването на Уебсайта или Услугите. Вашите права,
произтичащи от настоящите Общи условия, ще бъдат прекратени
незабавно и автоматично, в случай че не изпълните свое
задължение, предвидено в настоящите Общи условия. Вие
разбирате и се съгласявате, че при прекратяване действието на
настоящите Общи условия или на използването на Уебсайта или на
Услугите, ние запазваме предоставения от Вас лиценз върху
публикуваното на Уебсайта съдържание. Независимо от
горепосоченото, нашата политика за запазване на информацията
във Вашия Профил е в съответствие с приложимото
законодателство. След изтичане на определен период ние имаме
право да изтрием тази информация от сървърите си, с изключение
на тази, която се изисква по закон. Вие сте наясно, че ако желаете
да ползвате Уебсайта или Услугите след закриване на Профила си,
ще се наложи да се пререгистрирате или да ни предоставите
информацията си отново. Ние си запазваме правото да
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прекратяваме, да ограничаваме илу частично да преустановяваме
ползването на Услугите и Вашия Профил, да отказваме достъп до
Уебсайта и Съдържанието, Услугите и нашите продукти, да
забавяме или премахваме Съдържание, да предприемаме
технически и правни мерки за ограничаване ползването на
Уебсайта от посетители или Потребители, ако смятаме, че те
създават потенциална заплаха или правни проблеми, нарушавайки
права върху интелектуална собственост на трети лица, или действат
в нарушение на ОУ и на нашите предписания в уебсайта. Например,
N21 ще прекрати достъпа на Потребител до Уебсайта и Услугите,
ако бъде установено, че Потребителят е системен нарушител. N21
запазва правото си на преценка дали дадено Съдържание
нарушава Общите условия поради причини, различни от
нарушаване на авторски права. N21 запазва правото си по всяко
време, без предварително предупреждение и по своя преценка да
премахва такова Съдържание и/или да закрива Профил за
публикуване на неподходящ материал или за нарушение на
настоящите Общи условия. Вие разбирате и давате своето
информирано съгласие, че освен в горепосочените случаи, N21
запазва правото си по всяко време да премахва Съдържание
и/или да закрива Профили, ако счете, че Съдържанието или
Профила са неморални, непрофесионални, неверни, непристойни,
цинични, неетични, безпринципни, изопачаващи, странни,
нереалистични или нарушаващи високите стандарти на
професионализъм, към които N21 се стреми. Условията от
настоящото Споразумение, включително Секции II(O), III, IV, остават
в сила при прекратяване на настоящото Споразумение.
IV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ
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А. БЕЗ ГАРАНЦИИ ЗА ПОЛЕЗНОСТ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ
ИЗБРАНАТА УСЛУГА ИЛИ ПРОДУКТ.
УСЛУГИТЕ, ПРОДУКТИТЕ ЗА ПРОДАЖБА, ИНФОРМАЦИЯТА,
СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ И УСЛУГИТЕ, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ
ТАКИВА, КАКВИТО СА ПРЕДСТАВЕНИ. ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ
ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, N21 И НЕГОВИТЕ
АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ НЕ НОСЯТ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ,
ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ОТ ЗАКОНА
ГАРАНЦИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЗА ПЪЛНОТА,
НЕНАРУШИМОСТ, НЕПРЕКЪСНАТОСТ, СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ И
ТОЧНОСТ НА ДАННИ. N21 И НЕГОВИТЕ АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ
НЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА И/ИЛИ
УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДЕ НЕОБЕЗПОКОЯВАНО И СВОБОДНО ОТ ГРЕШКИ
ИЛИ ВИРУСИ. ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗТЕГЛЯНЕТО
ИЛИ КАЧВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ И/ИЛИ УЕБСАЙТА
Е ИЗЦЯЛО НА ВАША ОТГОВОРНОСТ И РИСК. ВИЕ НОСИТЕ ПЪЛНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ВРЕДИ ВЪРХУ ВАШИТЕ УСТРОЙСТВА
ИЛИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, ПРИЧИНЕНИ
В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ,
ПОРАДИ КОЕТО ВИ СЪВЕТВАМЕ ДА ПОДДЪРЖАТЕ ОФЛАЙН КОПИЯ
ЗА СВОЕТО СЪДЪРЖАНИЕ. N21 НЕ Е ДОСТАВЧИК НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ЗА КОИТО СЪОТВЕТНО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ.
N21 НЕ ГАРАНТИРА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯ,
РАЗПРОСТРАНЯВАНА ЧРЕЗ УЕБСАЙТА. N21 НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ И НЕ
НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЧНОСТТА И ИЗЧЕРПАТЕЛНОСТТА НА
ИНФОРМАЦИЯТА. НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО СИ ДА ФИЛТРИРАМЕ,
ВИДОИЗМЕНЯМЕ ИЛИ ПРЕМАХВАМЕ СЪДЪРЖАНИЕ, МЕДИЯ,
ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ОТ УЕБСАЙТА ИЛИ
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УСЛУГИТЕ ИЛИ ДЕЙНОСТТА НА УЕБСАЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ. Въпреки
че се стремим към еднаквото прилагане спрямо всички
потребители на правилата относно Съдържанието,
включително спрямо Регистрирани потребители, възможно е да
бъде достъпно чрез Уебсайта или Услугите съдържание, което
нарушава нашата политика или по някакъв начин е обидно. Вие
използвате уебсайта и Услугите на свой риск. Макар да не сме
задължени, ние имаме право да прекратяваме профили и/или да
премахваме Съдържание от Уебсайта, ако преценим или
подозираме, че са налице нарушения на настоящите Общи
условия. Не носим никаква отговорност за достъпността на
Съдържание в уебсайта, независимо дали нарушава настоящите
правила или не. Вие разбирате, че информацията и мненията,
въплътени в Съдържанието, публикувано от трети лица, не
изразяват нищо повече от мислите на автора, които нито
срещат предварителното ни одобрение, нито са съпоставими с
нашите собствени убеждения.
Б. Ограничаване на Отговорност
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, УЕБСАЙТА, НАШИТЕ ПРОДУКТИ И
СЪДЪРЖАНИЕ Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ N21
ИЛИ НЕГОВИТЕ АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ
ЗА КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, ПРОИЗВОДНИ, БЪДЕЩИ ВРЕДИ И
НЕУСТОЙКИ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ ПОСОЧЕНИТЕ ВРЕДИ СА БИЛИ
ПРЕДВИДИМИ И ДОРИ КОГАТО N21 СА БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА
ВЕРОЯТНОТО ИМ НАСТЪПВАНЕ. МАКСИМАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА
N21 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ
УСЛОВИЯ Е ДО РАЗМЕРА НА СУМАТА НА ВАШИТЕ АБОНАМЕНТНИ
ТАКСИ ИЛИ ЦЕНАТА НА ЗАКУПЕНИТЕ ОТ ВАС ПРОДУКТИ (ОСВЕН В
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СЛУЧАИТЕ НА НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ЗА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА). ВИЕ
СТЕ НАЯСНО, ЧЕ ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА Е
ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВАС И N21, СВЪРЗАНО С
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УЕБСАЙТА, УСЛУГИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО,
КАКТО И ЧЕ N21 НЕ БИ ВИ ПРЕДОСТАВИЛ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА
ИЛИ УСЛУГИТЕ АКО НЕ Е НАЛИЦЕ ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ. ВИЕ СЕ
СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ
ДРУГО ЛИЦЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ВИ ДО УЕБСАЙТА ИЛИ
УСЛУГИТЕ, КАКТО И ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ
ПРОФИЛ.
В. Обезщетение
Доколкото това е позволено от приложимото законодателство, Вие
се съгласявате да пазите интересите, както и да обезщетите N21,
неговите служители, ръководители и агенти от и срещу всички
искове на трети страни за щети, задължения, загуби, отговорности,
разноски и разходи (включително, но не само свързани с
адвокатски хонорари, произтичащи от следните събития: (1)
ползване и достъп до Уебсайта, Услугите, Съдържанието и/или
продукти от Вас, (2) нарушение на настоящите Общи условия,
извършено от Вас, (3) нарушение на права на трети страни,
включително, но не само на авторски права, права на собственост и
неприкосновеност, или (4) всеки иск по отношение на вреди,
претърпени от трета страна от Вашето съдържание. Тази защита и
задължение за обезщетение остава в сила след прекратяването на
настоящите Общи условия и вашето ползване на Уебсайта, Услугите,
Съдържанието и/или нашите продукти.
V. ДРУГИ
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А. Авторско право
Ако имате основания да смятате, че Ваши авторски права са
засегнати от Съдържанието или Предложения на трети страни,
достъпни на Уебсайта, моля да се свържете с нас по email на
mobila_bg@n21.com.
Б. Прехвърляне на права
Настоящите Общи условия, както и произтичащите от тях права и
лицензии, не подлежат на прехвърляне от Ваша страна, а само от
страна на N21 в рамките на позволените от закона граници.
В. Злоупотреба
Молим да докладвате всякакви проблеми, обидно съдържание,
нарушения и/или злоупотреби на следния адрес:
mobile_bg@n21.com.
Г. Изменение на Общи условия.
Запазваме си правото да правим периодични промени в
настоящите Общи условия, за които ще бъдете известени. Всички
промени влизат в сила от момента на публикуването им в Уебсайта,
или в някой от уебсайтовете, към които препращаме. Ако не сте
съгласни с направените промени следва да преустановите
използването на Уебсайта и Услугите. Използването на Уебсайта
и/или Услугите след публикацията на нови версии на Общите
условия е доказателство, че промените са Ви станали известни и сте
съгласни да бъдете обвързани от тях.
Д. Изменение на Услугите.
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Запазваме правото си да правим промени в Уебсайта и/или
Услугите по всяко време, без предварително известие. Ако не сте
съгласни с направените промени следва да преустановите
използването на Уебсайта и Услугите. Използването на Уебсайта
и/или Услугите след публикацията на промените е доказателство,
че промените са Ви станали известни и сте съгласни с тях. Също така
запазваме правото си да преустановяваме дейността на Уебсайта
и/или Услугите по всяко време без предварително известие. Не
носим отговорност пред Вас или друга страна, в случай че
упражним правото си да изменим или преустановим действието на
Уебсайта или Услугите.
Е. Общи разпоредби
1. Вие се съгласявате да действате в съответствие със закона,
правилата и насоките, приложими към използването на Уебсайта,
Услугите, Продуктите и Съдържанието. В случай че осъществявате
достъп до Услугите от територия извън Европейския съюз, следва
да имате предвид че настоящите Общи условия са създадени и
следва да бъдат прилагани в съответствие с приложимото
българско и европейско законодателство.
2. Настоящите Общи условия, заедно с Политиката ни за лични
данни и всички други горепосочени приложими условия,
инкорпирани чрез препращане, както и всички други
правнообвързващи изявления, публикувани от името на N21 на
Уебсайта, формират цялостносто споразумение между Вас и N21
във връзка с Уебсайта и Услугите.
3. Отказът от каквото и да е право в настоящите ОУ няма да се счита
за продължаващ или окончателен отказ от въпросното право
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занапред, а пропускът на N21 да се позовава на каквото и да е
право или разпоредба съгласно тези ОУ не представлява отказ от
такова право или разпоредба.
4. В случай че някоя разпоредба или част от настоящите ОУ бъдат
обявени за нищожни от компетентен съд или друга юрисдикция,
оставащата валидна част от Общите условия остава в сила.
5. Вие се съгласявате да получавате съобщения по email от N21 и
други, свързани с нашата дейност, включително относно известия,
съобщения за промоции на продукти, мотивационен материал и
всякаква друга информация, освен ако съгласието Ви за това не
бъде изрично оттеглено.
6. Наименованията на параграфите и секциите от настоящите Общи
условия са само с цел улесняване и не следва да се позовавате на
тях при проблеми с интерпретирането и структурата на настоящите
Общи условия.
7. Никоя част от настоящите Общи условия не създава никакви
партньорства, съвместни предприятия и дружества,
представителство, франчайзинг, търговско представителство или
трудови правоотношения между страните.
Ж. Digital Millennium Copyright Act- DMCA Известие
а. Ние осъществяваме дейността си в съответствие с разпоредбите
на Digital Millennium Copyright Act, приложим към доставчиците на
интернет услуги (17 U.S.C. §512, as amended). В случай че имате
оплаквания по отношение на материалите, публикувани чрез
Услугите, следва да се обърнете към нашия Оторизиран агент на
адрес:
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Network TwentyOne International, Inc., 7320 McGinnis Ferry
Road, Suwanee, Georgia 30024
Email: alivingston@network.21com
Всички искания относно материали, достъпни на или
разпространявани посредством наши Услуги, които са в нарушение
на чужди права на интелектуална собственост, следва да съдържат
следната информация:
1. Електронен или обикновен подпис на лицето, упълномощено
да действа от името на притежателя на нарушеното авторско
право или друго сродно такова;
2. Описание на разработката, защитена от авторско право или
друго право на интелектуална собственост, която смятате, че е
накърнена
3. Описание на материала, който смятате, че е в нарушение, и
къде се намира той в рамките на Услугата;
4. Вашият адрес, телефонен номер и имейл адрес;
5. Декларация от Ваше име, гласяща, че не е налице
оправомощаване за използването на материалите, срещу
които е насочено искането Ви, от страна на притежателя на
авторското право, оправомощено от него лице и др.;
6. Декларация от Ваше име, че горепосочената информация е
вярна, както и че Вие сте легитимния носител на авторско
право или друго право на интелектуална собствност, или
опълномощено да действа от негово име лице, като Ви е
известна наказателната отговорност за лъжесвидетелстване.
б. Системни нарушители. N21 запазва правото си без
предварително предупреждение към съответния Профил да го
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класифицира като „Системен нарушител”. Системен нарушител е
потребител, който е бил известен за извършените от него
нарушения повече от два пъти и/или чието съдържание е било
премахвано от Услугата повече от два пъти.

Последна актуализирана версия, в сила от .................. 2017г.
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