Общи условия за ОПТИМУМ
I.

ПРЕДМЕТ

Чл. 1.

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията

между ДЗЗД „ГЕРИОН", със седалище и адрес на управление:

гр. Варна 9002,

ул. "Марин Дринов" 49, ап. 7, идентификационен номер 148039811, наричан
подолу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу
ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната

услуга

"ОПТИМУМ",

наричана

по-долу

Услугата.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА
Чл. 2. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя включва следното:
(1)

Информация само за делата на Ползвателя;

(2) Информация само за длъжници

на Ползвателя;
Чл.

3.

Доставчикът

и

Ползвателят

определят

с

изрично

споразумение

или

посредством формата за заявка на Доставчика срока на договора помежду си.
Чл. 4.

Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно

параметрите на съответния избран от Ползвателите абонаментен план. Чл. 5.
(1)

Ползвателят

има

право

да

използва

Услугата

добросъвестно

и

по

предназначение.
(2)

Ползвателят се задължава да не предоставя по никакъв начин

съобщения,

текст,

компютърни

представляваща търговска,

файлове

или

друга

информация

от

данни,

Услугата,

служебна или лична тайна или друга конфиденциална

информация.

III. ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Чл. 6. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от
Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план.

Чл. 7. Ползвателят заплаща цената на услугата през месеците март, юни,
септември и декември.

IV.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 8. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за
което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на услугата.
(2)

Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение

на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му
уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му
14дневен срок, че ги отхвърля.
(3)
с

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка

изменението

на

тези

общи

условия

ще

бъдат

изпращани

на

адреса

на

електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване
на Услугата. Ползвателят на услугата се съгласява, че електронните писма,
изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен
подпис, за да имат действие спрямо него. Чл. 8. Доставчикът публикува тези
общи условия на адрес :
https://geryon.eu/assets/pdf/OptimumTermsOfService.pdf ,
заедно с всички допълнения и изменения в тях.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 9. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
•

с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на
абонаментен план;

•

по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

•

в случаите по чл. 5, ал. 2 от тези общи условия;
Чл. 10. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие
и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че
установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите
общи условия, сигурността при използване на услугата, интернет етиката или
добрите нрави и нарушават правата на трети лица

- авторски права или сродни

на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална
собственост.

