
Права за ползване на Уеб сайта 
 

Този уеб сайт е собственост на ЕС БИ ГРУП ЕАД и всяко лице, което получи достъп до 
него, се съгласява и приема Правилата и Условията за ползването му. 
 
І. Авторско право 
Цялото съдържание на този уеб сайт е обект на авторско право по смисъла на 
Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Зареждането и 
отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, само при условие че 
нe премахвате бележки за авторско право или други такива, свързани със 
собствеността и ползвате информацията единствено за лични цели. 
Вие не можете да възпроизвеждате цялостно или на части, да променяте, да 
предавате по електронен или друг начин, да свързвате или използвате за каквито и 
да е публични или търговски цели уеб сайта на ЕС БИ ГРУП ЕАД без предварително 
писмено разрешение на компанията. 
Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание - 
текст, графики, дизайн и др. без разрешение на ЕС БИ ГРУП ЕАД съставлява 
административно нарушение и престъпление по смисъла на българското 
законодателство и ще бъде преследвано по предвидения от закона ред с всички 
произтичащи правни последици. 
При желание да ползвате част или цялото съдържание на настоящия уеб сайт, моля 
да се обърнете за информация относно условията към ЕС БИ ГРУП ЕАД по електронна 
поща на адрес office@naviteq.net 
  
ІІ. Отговорност за информацията в сайта 
ЕС БИ ГРУП ЕАД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които 
счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не 
съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем. Компанията си запазва 
правото да променя без предварително уведомление структурата или съдържанието 
на сайта, както и да прекратява достъпа до сайта по всяко време. Ние не носим 
отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, 
пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на 
уеб сайта. 
  
ІІІ. Употреба на лични данни 
Лична информация, включително, но не само Вашето име, адрес, телефонен номер 
или e-mail адрес, която предоставяте и/или изпращате на сайта чрез електронна 
поща или по друг начин ще бъде използвана от ЕС БИ ГРУП ЕАД в съответствие със 
законово установената политика за защита на личните данни. 
Всяка друго съобщение или материал, които изпратите на сайта на ЕС БИ ГРУП ЕАД, 
като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се считат за 
неконфиденциални и без право на собственост. 
ЕС БИ ГРУП ЕАД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или 
изпратени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова 
съдържание. ЕС БИ ГРУП ЕАД може по всяко време по свое усмотрение да премахне 
всеки материал, изпратен от потребители. Потребителят може да уведомява за 



грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на сайта по 
електронна поща на адрес office@naviteq.net 
  
ІV. Свързани уеб сайтове 
ЕС БИ ГРУП ЕАД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща 
се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги 
и други такива в същите сайтове. 
  
V. Технически условия 
ЕС БИ ГРУП ЕАД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към 
Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия 
компютър до сървъра, върху който е разположен сайта на компанията. 
  
VІ. Общи разпоредби и правила 
Фирма ЕС БИ ГРУП ЕАД може да редактира и променя тези Правила и Условия по 
всяко време. Ваше е задължението да ги посещавате периодично с цел да се 
запознаете с актуализираните Правила и Условия тъй като те са обвързващи за Вас. 
За всички неуредени в тези Правила и Условия въпроси се прилагат разпоредбите 
действащото в Република България законодателство.  
 


