ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
ПРИЛОЖЕНИЕТО “MAX SCORE”
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Общи положения
Тези Общи условия представляват споразумение относно
условията за ползване на
приложението MAX Score
(“Приложението”) и предоставяната чрез него услуга MAX Score
(„Услугата“), което се сключва между Вас, като лице, което ползва
Приложението, и „А1 България” ЕАД (“А1 България”), като лице,
което притежава правата върху Приложението.
За страна по споразумението за ползване на Приложението
(„абонат на Приложението“) се счита всяко физическо лице, което
е инсталирало приложението MAX Score на своето крайно
устройство.
С инсталиране на Приложението и активиране на Услугата
конкретният потребител, който е абонат на Приложението
приема, че се е запознал със съдържанието на настоящите Общи
условия (достъпни при инсталиране и актуализиране на
приложението) и е съгласен с тях. Ако не отговаря на условията по
т. 2 и/или не приема Общите условия, потребителят следва да не
инсталира Приложението и да не активира Услугата.
Описание на Услугата и Приложението

Услугата дава възможност за следенe на резултатите от редица
спортни
събития
на
живо,
посредством
уебсайта
www.maxsport.live, Приложението, както и нотификации, изпращани
от Приложението.
Приложението е мобилно приложение за ползване на Услугата,
което е създадено, за да работи на мобилни крайни устройства
(като смартфони и таблети) с операционна система Android.
Приложението включва следните основни функционалности, които
позволяват ползването на Услугата:
Показване на резултати на живо от 9 вида спорт, а именно –
футбол, тенис, волейбол, баскетбол, лека атлетика, моторни
спортове, хокей на лед, голф, бойни спортове.
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Информация за програмата и предстоящите събития, които се
излъчват по ТВ каналите на A1 България – MAX Sport 1, MAX Sport 2,
MAX Sport 3, MAX Sport 4 и EDGESport.
Известяване чрез push-нотификации за развитието на избрани от
Потребителя събития, в някои от посочените в точка 3.1
спортове.
Възможност за гледане на видеоматериал, представляващ
повторение на съкратени извадки от излъчвани по каналите по
т.3.2. спортни събития.
А1 България има право по всяко време и по своя преценка да променя,
както дизайна на Приложението, така и съдържанието,
функционалностите и услугите, включени в него, с цел неговото
актуализиране и усъвършенстване. А1 България предоставя на
абонатите на Приложението достъп до и възможност за сваляне и
ползване на актуалните версии на Приложението.
Приложението е собственост на А1 България. Всички права върху
Приложението остават собственост на А1 България и абонатът
на Приложението не получава каквито и да са права върху него,
освен правата, изрично предоставени и описани в тези Общи
условия. Вие нямате право да копирате или променяте
Приложението по какъвто и да е начин или да предоставяте
ползването му на трети лица, освен ако такава възможност не е
предвидена в тези Общи условия.
Приложението е достъпно и може да бъде ползвано само с
определен вид крайни устройства на - смартфони и таблети,
работещи с операционни системаи - Android 7.0 Nougat и следващи.
Преди да изтеглите Приложението, следва да проверите дали
Вашето устройство е съвместимо с него.
Приложението може да бъде изтеглено от Google Play за крайни
устройства с операционна система Android. При изтегляне на
Приложението съответният потребител се съгласява с
настоящите Общи условия.
По силата на тези Общи условия А1 България предоставя
безвъзмездно на абоната на Приложението, който се е съгласил с
Общите условия, неизключителен, непрехвърлим лиценз за
изтегляне, инсталиране, актуализиране и използване на
Приложението на определено крайно устройство. С оглед избягване
на всякакво съмнение, Приложението е предназначено единствено
за лична употреба и само за използване чрез крайното устройство,
на което е свалено.
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За да ползвате Приложението, следва да имате достъп на вашето
устройство до интернет чрез мобилна мрежа посредством
технология 3G и/или 4G(LTE) или Wi-Fi мрежа.
Цени и плащане
Приложението и Услугата, до която осигурява достъп, са
безплатни, но трябва да имате предвид, че трафикът, реализиран
при изтегляне на Приложението през мобилната мрежа се заплаща
съгласно тарифния план, при условията на който се ползва
съответният номер. Ако излезете от Приложението или посетите
друга интернет страница чрез него, трафикът ще бъде таксуван
съгласно тарифния план, при условията на които се ползва
съответният номер.
Цените на реализирания при изтегляне/ползване на Приложението
трафик и на активирани чрез Приложението услуги (ако има
такива) от абонати на Приложението, които са потребители на
предплатена мобилна електронна съобщителна услуга се заплащат,
като се отнема съответната сума от наличния баланс на
предплатената карта.

Прекратяване на ползването
Вие имате право да прекратите ползването на Приложението и
съответно на Услугата, която ползвате чрез него, по всяко време,
независимо от причината. Прекратяването може да се осъществи
посредством
деинсталирането
на
Приложението
от
устройството на потребителя.
А1 България има право да прекрати Вашия достъп до У
Приложението и предоставяната чрез него Услуга при
прекратяване на предоставянето им, в съответствие с
търговската си политика. В този случай А1 България уведомява
абонатите на Приложението по подходящ начин за датата, от
която Приложението и Услугата няма да са налични за тях.
Ограничения на отговорността
Вашето крайно устройство следва да отговаря на изискванията за
съвместимост, посочени по-горе, както и на системните
изисквания за инсталиране и използване на Приложението, в това
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число за получаване на актуализации и/или настройки през
определени периоди от време, за да продължите да използвате
Приложението. А1 България не гарантира и не носи каквато и да е
отговорност за работоспособността на крайното устройство,
използвано за достъп до функциите на Приложението.
За да използвате Приложението е необходимо да отговаряте на
предварителните изисквания, в това число: да имате съвместимо
крайно устройство, активиран мобилен интернет или Wi-Fi,
свалено приложение от интернет. Съответно, А1 България не
отговаря при невъзможност да инсталирате или ползвате
Приложението поради това, че не са изпълнени предварителните
изисквания.
А1 България се ангажира, при предоставяне на достъп до Услугата,
Приложението и неговите функционалности, да действа с грижата
на добър търговец. Независимо от разпоредбата на предходното
изречение, с приемането на тези Общи условия Вие се съгласява, че:
А1 България не гарантира, че Приложението или Услугата ще е без
недостатъци;
Работоспособността на Приложението, на Услугата и ползването
им зависят и от:
наличието на подходящо крайно устройство у потребителя, който
желае да ползва Приложението и Услугата;
наличието на покритие на мрежата в съответния район, в който
се ползва Приложението и Услугата;
технически проблеми и профилактика на съответната мрежа; и
което и да е обстоятелство, което засяга нормалната работа на
мрежата, чрез която се ползва Приложението и Услугата, и/или
ползването на Приложението.
Възможно е достъпът до Приложението и до информацията и
услугите, предлагани чрез него, да бъде временно ограничен.
Свалянето и ползването на Приложението, както и активирането
и ползването на Услугата по друг начин, се осъществяват на Ваш
собствен риск. А1 България не отговаря за каквито и да било вреди,
причинени във връзка с ползване на Приложението и Услугата, освен
ако А1 България е действал умишлено или при груба небрежност.
Лична информация
Абонатите на Приложението са информирани, че ако предоставят
на A1 България лични данни и друга информация във връзка с
ползването на Приложението и Услугата, същите следва да са
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актуални, верни и пълни, и се задължават при промяна
своевременно да актуализират предоставената информация. A1
България обработва личните данни на Абонатите съгласно
Политика за поверителност „MAX Score”, публикувана на сайта на
дружеството.
Трети страни, включително такива, които рекламират в рамките
на Приложението, не притежават достъп до личните данни на
абоната на Приложението и до никакви други данни, които този
абонат би могъл да е предоставил на А1 България.
Промяната на Общите условия
А1 България има право да променя тези Общи условия по всяко
време.
В случай че промяната не е във Ваша полза, А1 България ще Ви
информира за нея най-малко 30 дни преди влизането ѝ в сила, като в
рамките на тези 30 дни Вие имате право да се откажете и да
прекратите използването на Приложението. С оглед избягване на
всякакво съмнение: правото на отказ по всяко време се запазва и
след влизане в сила на промените в Общите условия.
Други условия
Ако имате въпроси, свързани с тези Общи условия, или ако искате
да се свържете с нас по друг въпрос, свързан с Приложението или
Услугата, моля позвънете на телефон: *88 (цена на обаждане,
съгласно действащия ценоразпис) или +359 88 123 (безплатен и
достъпен от всички мобилни и фиксирани мрежи в страната.
А1 България си запазва правото да позволява на компании като
трета страна да реализират търговски съобщения, реклама,
спонсорство или други рекламни форми в Приложението.
Тези Общи условия са съставени съобразно Българското
законодателство и евентуални спорове между страните по тях се
решават от компетентния съд в България.
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