УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА
„A1 SMARTAD“
(В сила от 02.04.2019 г.; изм. в сила от 01.07.2019 г.)

1.

С настоящите Условия за ползване ("Условията") се урежда изтеглянето
и използването на услугата "A1 SmartAD" за Android смартфони ("Приложението"), както и на предлаганите чрез приложението услуги ("Услугите"),
включително чрез използването на уебсайт www.a1.bg/a1-smart-ad ("Уебсайтът"), с цялото съответно съдържание, продукти, промоции, услуги
и функционалности, налични на или чрез приложението и уебсайта (наричани заедно "Услугите"). Моля да имате предвид, че настоящите условия
представляват правно обвързващо споразумение между Вас и „A1 България“ ЕАД, дружество, регистрирано в Република България, със седалище и
адрес на управление гр. София 1309, ул. Кукуш 1, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК: 131468980 ("А1", "наш",
"нас" и "ние").

2.

Приложението Ви позволява да получавате кратко видео и/или интерактивно и/или статично съдържание, в случай че сте свалили, инсталирали
и активирали Услугата. Приложението А1 SmartAD може да бъде изтеглено чрез някои от следните начини: от Google Play Store, с клик върху директен линк, предоставен от А1 или с QR код.

2.1.


Такова съдържание може да представлява:
Образователно, социално и занимателно съдържание (наричано за краткост по-долу „Общо съдържание“)
Видео реклами, достъпни чрез „кликване“ реклами, купони, сделки, промоции и друго рекламно съдържание (наричано за краткост по-долу „Рекламно съдържание“)



2.2.

Общото съдържание и Рекламното съдържание ще бъдат наричани за пократко „Съдържание“ по-долу в текста.

2.3.

Съдържанието ще бъде предоставяно на екрана на мобилното устройство по следните начини, като абонатът може да ограничи някой/и от начините:
непосредствено след отключване на смартфона
при започване на изходящо повикване (набиране)
при входящо повикване
непосредствено след приключване на разговор
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2.4.



Предоставянето на Съдържанието няма да блокира или забавя функции
на мобилното устройство (смартфон), като:
Отключване: Съдържанието може да се пропусне във всеки един момент;
Изходящи и входящи обаждания: Съдържанието се изобразява, без да нарушава каквито и да е стандартни функции, свързани с: набиране, отговаряне, прекратяване на обаждането, отхвърляне на обаждането, изключване на звука по време на звънене, достъп до клавиатурата, високоговорител, Bluetooth, отхвърляне чрез СМС и др.

2.5.

(изм. в сила от 01.07.2019 г.) Съдържанието ще бъде актуализирано и ще
Ви бъде предоставяно ежедневно чрез Wi-Fi връзка или мобилната мрежа
на А1.

2.6.

В случай, че използвате Приложението и Услугите чрез него ще получавате до 15 Рекламни съдържания на ден и до 105 Рекламни съдържания на
седмица. В допълнение може да получавате до 3 Общи съдържания на ден
или до 21 Общи съдържания на седмица.

3.

Бонуси и стимули, посочени в т. 5 и т. 14 по-долу, се получават от абонатите, ако бъдат гледани поне 10 рекламни клипа на ден.

4.

Потребителите на приложението заедно се наричат "Крайни потребители", а всеки един поотделно - "Краен потребител".

5.

(изм. в сила от 01.07.2019 г.) Както е представено по-долу, услугата A1
SmartAd предлага на Крайните потребители на Приложението различни
стимули – безплатни продукти или услуги на А1, или продукти или услуги с
отстъпка от А1 (допълнителен пакет/и с мобилни данни, услуги с добавена стойност, отстъпка от месечната абонаментна такса и др.) Услугите се предлагат при настоящите условия, както и съгласно всички
други правила, политики и процедури, които могат периодично да бъдат
публикувани във връзка с предлаганите от A1 услуги (наричани заедно
"Споразумението").

6.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩОТО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛ, УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ И НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРЕДИ ДА ИЗТЕГЛИТЕ И ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ НЯКОЯ ОТ ОСТАНАЛИТЕ УСЛУГИ. С кликването или натискането на
"Приемам", "Съгласен съм" или друго подобно в процеса на изтегляне и/или
регистрация, или при осъществяване достъп до или използване на дадена
част от Услугите, Вие се съгласявате с условията на настоящото Споразумение, което представлява правно обвързващ договор между Вас и А1.
В случай, че не сте съгласни с всички условия от настоящото Споразумение, не можете да изтеглите приложенията или да получите достъп или
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да използвате Услугите. При използване на Услугите от името на работодател или на друго лице, Вие декларирате и гарантирате, че разполагате
с необходимите пълномощия и права за обвързване на съответното лице
със Споразумението.
7.

Доставчик на настоящото приложение е А1 България ЕАД.

8.

С използването на приложението потвърждавате, че имате навършени
18 години, както и че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани с настоящите Условия. Ако сте на възраст между 14 и 18 години
е необходимо да се обърнете към родител или настойник, който да прегледа настоящите условия и да даде съгласие за Вашия достъп и използване на приложението и услугите. Ако сте на възраст под 14 години, не
можете да изтегляте приложенията или да използвате услугите.

9.

За някои функционалности на Приложението или Услугите може да са приложими допълнителни насоки, условия или правила, които ще бъдат публикувани за Приложението или Услугите във връзка със споменатите функционалности. Всички такива допълнителни условия, насоки и правила се
включват в настоящите Условия чрез съответни препратки. Допълнителните условия са приложими до степен, в която не са в противоречие
с настоящите Условия и само по отношение на Услугата, за която допълнителните условия са приложими.

10.

Наясно сме колко е важна Вашата поверителност - използването на Услугите се регулира от нашата Политика за поверителност, налична на адрес www.а1.bg, както и от Политиката за поверителност на A1 SmartAd www.a1.bg/a1-smart-ad.

11.

Настоящите Условия подлежат на периодично преразглеждане. Моля периодично да проверявате тази страница. Продължаването на използването на Приложението или Услугите след подадено уведомление за такива
промени се приема като потвърждение от Ваша страна на съответните
промени и съгласие да бъдете обвързани с условията съгласно такива
промени.

12.
Профили (Акаунти):
12.1. Създаване на профил. За да използвате определени функции на Приложението или Услугите, първо трябва да създадете Ваш профил ("Профил",
„Акаунт“), като се регистрирате при нас. Декларирате и гарантирате,
че: (а) цялата необходима и изпратена информация за регистрацията е
вярна и точна; (б) ще поддържате такава информация актуална; и (в) не
сте лишени от правото да използвате Приложението или Услугите съг-
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ласно законодателството на Република България, приложимото законодателство на мястото на пребиваването Ви или съгласно друга приложима юрисдикция (както и че нямате наложена забрана от наша страна
за използване на Услугите).
12.2. Запазваме си правото по наше усмотрение временно да преустановим
или изцяло да прекратим Вашия Профил и/или да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на приложението или на услугите (или на част
от тях), в случай, че това се изисква по закон или сме длъжни поради някаква друга причина временно да преустановим или да прекратим Вашия
Профил.
12.3. Отговорност за Профил. Носите отговорност за всички дейности, осъществявани с използване на Вашия Профил. Съгласявате се, че ще следите Профила си, за да ограничите евентуалното му използване от друго
лице, освен Вас. Съгласявате се незабавно да уведомите А1 за всяко неразрешено използване или съмнение за неразрешено използване на Вашия
Профил или за друго нарушение на сигурността. А1, доставчиците или лицензодателите му не носят отговорност за загуби или вреди, произтичащи от неспазването на горепосочените изисквания.
13.

Необходимо оборудване и софтуер. Необходимо е да осигурите цялото
оборудване и софтуер, необходими за свързване с приложението, включително, но не само, мобилно устройство, подходящо за свързване и използване на приложението. Носите пълната отговорност за всички такси,
включително интернет такси или такси за мобилни данни, които са дължими във връзка с достъпа до приложението.

14.
Стимули и промоционални оферти:
14.1. С използването на приложението може да спечелите стимули по отношение на услугите ("стимулите"), които могат да бъдат приложени към Вашия абонаментен план към А1. Такива стимули са винаги предмет на Вашето споразумение относно услугите с A1 и приложимите оповестявания по отношение на продуктите от Вашия план за услугите, като стимулите ще бъдат прилагани към Вашия абонаментен план към А1 в съответствие със споменатото споразумение с A1. A1 си запазва правото по
всяко време да добави, оттегли или измени промоционалните оферти.
14.2. (изм. в сила от 01.07.2019 г.) Предоставяне на стимули. Докато използвате Приложението може да получите безплатни продукти или услуги на
А1, или продукти или услуги с отстъпка от А1(допълнителен пакет/и с мобилни данни, услуги с добавена стойност, отстъпка от месечната абонаментна такса и др.) Стимулите, които са под формата на безплатни
и/или с отстъпка продукти и/или услуги на А1, или други, ще бъдат отразявани от А1 чрез месечната Ви сметка и са съобразени с изискванията
за използване на Приложението и Услугите.
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15.

Изисквания за ползване.
Крайните потребители следва да инсталират Приложението, да позволят всички поискани от Приложението разрешения за достъп и да попълнят напълно информацията за своя Профил. Всяко смущение в нормалната работа на Приложението може да бъде считана за нарушение на
Изискванията за ползване.

16.
Достъп до приложението и услугите:
16.1. Лиценз за приложението. В съответствие с настоящите Условия ви предоставяме непрехвърляем, неизключителен, отменяем и ограничен лиценз за ползване и достъп само за Ваше лично и нетърговско ползване на
(a) приложението с всяко съвместимо устройство, с което разполагате,
и (б) останалите аспекти на приложението и услугите. Приемате да спазвате всички приложими условия на трети страни в Гугъл Плей Магазин
/Google Play Store/ ("Правилата за използване"), когато използвате приложението. Доколкото настоящите Условия предвиждат правила за използване, които са по-малко ограничителни или са в противоречие с Правилата за използване, приложими са ограничителните в по-голяма степен
правила. За да използвате приложението е необходимо да имате достъп
до мобилен пренос на данни или безжична мрежа Wi-Fi, като и се съгласявате да заплащате всички такси, свързани с този достъп.
16.2. Информация за местоположението. При използване на услугите на мобилно устройство, може да събираме информация за местоположението
чрез GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO функционалността на Вашето устройство. С настоящото ни упълномощавате да имаме достъп до тези
данни. Можете да предоставите или отмените съгласието си по всяко
време, като промените съответните настройки на устройството. С
настоящото давате разрешение на приложението да има достъп до такива компоненти от мобилното ви устройство.
16.3. Софтуер с отворен код. Определен софтуерен код, включен в или разпространяван заедно с приложението, може да е лицензиран от трети
страни съгласно различни лицензии за софтуер с отворен код или с публичен код (като напр. GNU General Public License, GNU Lesser General Public
License, Apache License, лиценз Berkeley за разпространение на софтуер и
лиценз MIT) (наричани заедно "софтуер с отворен код"). Независимо от
противното, което е възможно да се съдържа в настоящите Условия,
софтуерът с отворен код не е лицензиран съгласно т. 16.1 по-горе, а
вместо това е отделно лицензиран съгласно условията на съответните
лицензии за софтуер с отворен код. Съгласявате се да спазвате условията на такива лицензионни споразумения за софтуер с отворен код.

17.

Използване на приложението и услугите.
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17.1. Ограничения. Предоставените Ви с настоящите Условия права са предмет на следните ограничения: (а) нямате право да лицензирате, продавате, отдавате под наем, прехвърляте, разпространявате, хоствате
или използвате по друг начин за търговски цели Приложението или Услугите, изцяло или отчасти, или всяко съдържание, показвано в Приложението или Услугите; (б) нямате право да рамкирате или използвате техники
за рамкиране, за прилагане на търговска марка или лого на A1, или на друга
част от Приложението или Услугите (вкл. изображения, текст, оформление на страницата или формуляр); (в) нямате право да използвате мета
тагове или друг "скрит текст" с използване на името или търговските
марки на А1; (г) нямате право да променяте, превеждате, адаптирате,
обединявате, създавате производни продукти, разглобявате, декомпилирате, обратно компилирате или извършвате обратен инженеринг на
никоя част от Приложението или Услугите, освен доколкото горепосочените ограничения са изрично забранени съгласно приложимото законодателство; (д) нямате право на достъп до Приложението или Услугите с цел
създаване на подобен или конкурентен уеб сайт, продукт или услуга; (е)
освен както изрично е посочено тук, никоя част от Приложението или Услугите не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана,
преиздавана, изтегляна, показвана, публикувана или предавана в някаква
форма или по всякакъв начин; и (ж) нямате право да премахвате или унищожавате уведомление за авторски права или друго търговско обозначаване, съдържащи се в Приложението или Услугите (или налични в съдържание, показвано в приложението или като част от услугите). Освен ако
не е посочено друго, за всяко бъдещо издаване, актуализация или друго допълване на функционалностите на Приложението или Услугите са приложими настоящите Условия. А1 не декларира, че Приложението или Услугите са подходящи за използване и на други места, различни от Република
България.
17.2. Модификация. Запазваме правото си по всяко време да модифицираме,
временно да прекратяваме или преустановяваме Приложението или Услугите (изцяло или отчасти), с/ или без подадено до Вас предизвестие.
17.3. Без поддръжка; Актуализации. Съгласявате се и приемате, че нямаме задължение да предоставяме поддръжка по отношение на Приложението
или Услугите. Съгласявате се, че не сме длъжни да правим или да предоставяме никакви корекции, актуализации, ъпгрейди, поправки на програмни грешки и/или подобрения на Приложението или Услугите (всеки от
тях наричано поотделно "Актуализация").
17.4. Собственост. С изключение на потребителско съдържание, което можете да предоставите, потвърждавате, приемате, че (а) приложението и услугите са и остават собственост единствено на А1 и свързаните с А1 лица, дружеството-майка, доставчици и лицензодатели, и подлежат на защита съгласно европейското и чуждестранно законодателс-
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тво за авторското право, и (б) всички права по отношение на интелектуалната собственост, вкл. авторски права, патенти, търговски марки
и търговски тайни от приложението и услугите, и съдържание, предоставено чрез приложението и услугите, са собственост на A1, доставчиците и лицензодателите му. Наименованието на А1, логото и наименованията на продуктите, свързани с Приложението или Услугите, принадлежат на А1 или на дружеството-майка, свързаните лица, доставчиците
или лицензодателите, и не се предоставя никакво право или лиценз за използването им по подразбиране или по друг начин. Нито с настоящите Условия, нито с достъпа Ви до Приложението или Услугите не се прехвърлят
на Вас или на трети лица никакви права, правомощия или интереси върху
такива права на интелектуална собственост, с изключение на ограничените права за достъп, изрично упоменати в т. 16 по-горе. A1 и неговите
доставчици и лицензодателите, както и техните доставчици, си запазват всички права, които не са предоставени съгласно настоящите Условия.
18. Политика за приемливо ползване.
18.1. Политика за приемливо ползване. Нашата "Политика за приемливо ползване" включва следните условия:
18.1.1 Съгласявате се да не предприемате никакви действия с оглед на Приложението или Услугите, които: (а) нарушават право на трета страна, вкл.
авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна, морално
право, право на поверителност, право на обществено внимание или друго
право на интелектуална или друга собственост; (б) са незаконосъобразни, заплашителни, оскърбителни, клеветнически, търговско подвеждащи, лъжливи, измамни, фалшиви, преднамерено заблуждаващи, престъпни или по друг начин нежелателни по своето естество, или са зловредни за малолетни лица; или (в) са в нарушение на законодателството
или на наложени от трета страна задължения или ограничения.
18.1.2 В допълнение се съгласявате да не: (а) качвате, предавате или разпространявате в или чрез Приложението или Услугите компютърни вируси,
червеи или друг зловреден софтуер, предназначен да увреди или промени
дадена компютърна система или данни; (б) използвате Приложението или
Услугите за събиране на информация или данни за други потребители без
тяхното съгласие; (в) да не се намесвате, нарушавате или създавате ненужно натоварване на сървъри или мрежи, свързани с Приложението или
Услугите , както и да не нарушавате правилата, политиките или процедурите, приложими за такива мрежи; (г) да не се опитвате да получите
неоторизиран достъп до Приложението или Услугите ; или (д) да не използвате софтуер или автоматизирани средства или скриптове за създаване на множество профили в Приложението или Услугите ,да не генерирате автоматизирано търсене, искания или заявки (или извличане на
данни от) Приложението или Услугите (при условие обаче, че условно сме
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предоставили на операторите на обществени търсачки отменяемо разрешение за използване на “паяци” за копиране на материали от Приложението или Услугите , с единствената цел и единствено до степента, необходима за създаване на публично достъпни индекси за търсене на материалите, но не и кеширане или архиви на такива материали, при спазване
на посочените параметри в нашия файл robots.txt).
19.

20.

21.










Принудително изпълнение. Запазваме си правото да разследваме и/или
предприемем съответните действия при нарушение на Политиката за
приемливо ползване или друга разпоредба от настоящите условия.
Независимо дали сте регистрирали Профил при нас, Услугите са достъпни
само за ползване от Вас за законосъобразни цели. Наясно сте, че когато
използвате уеб сайта или приложенията, може да бъдете изложени на
потребителско съдържание (включително, но не само, на Съдържание),
предоставено от други потребители или трети страни, и приемате, че
A1 не носи отговорност за точността, безопасността, уместността,
условията или правата върху интелектуалната собственост във връзка
с такова потребителско съдържание. Строго се забранява всяко едно
действие от Ваша страна или такова във връзка с Профила Ви, което според нас, по наше усмотрение: (а) нарушава Споразумението;(б)ограничава, възпрепятства, нарушава, представлява вмешателство, ограничава или пречи на достъпа или ползването на Услугите; или (в) чрез използване на Услугите се обижда, клевети, тормози или заплашва друг потребител на услугите или трета страна.
Също НЕ можете да:
склонявате с търговска цел други потребители на Услугите, освен ако
това не е разрешено съгласно договор за реклама;
използвате Услугите за разпространение или публикуване на увещаване,
рекламни материали, спам, непоискана електронна поща, верижни писма
или пирамидални схеми, освен ако това не е разрешено съгласно договор
за реклама
използвате мета тагове или друг "скрит текст", с използване на наименование на наши или на трети страни продукти или търговски марки;
събирате лична информация за потребителите, вкл. имейл адреси, без
тяхното съгласие;
използвате робот, паяк или други автоматизирани средства за достъп
до Услугите, освен ако това не е разрешено съгласно договор за реклама;
предприемате действия, които водят или могат да доведат (по наше усмотрение) до необосновано или непропорционално голямо натоварване
на нашата техническа инфраструктура; или
заобикаляте използвани от нас мерки за прекратяване или ограничаване
на достъпа до Услугите или до определени функционалности или модули на
Услугите.
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22.

Запазваме си правото незабавно да блокираме или деактивираме възможността да използвате Приложенията и/или по друг начин да спрем или
прекратим достъпа Ви до Услугите, ако по наше усмотрение извършвате
някоя от гореизброените дейности или ако такива дейности се осъществяват във връзка с Вашия акаунт или парола.

23.

Нашите права на интелектуална собственост.
Патентованият софтуер, използван за Приложенията и Услугите, вкл.
подобрения или модификации на софтуера и свързаната с него документация, както и визуалните и текстови елементи, изборът, подреждането и компилирането на включените данни (и/или на показваните данни
при използване на) софтуера, са защитени с авторски права и са изключителна собственост на А1. Освен това Услугите, включително софтуера,
предоставяното от А1 съдържание, използваните изобретения, технологии, продукти, услуги и данни, предоставяни от А1 на Уеб сайта или чрез
Услугите, са защитени съгласно законодателството за авторските
права на Република България и приложимото международно законодателство за авторско право, патент, търговска марка и/или друго право на
интелектуална собственост и съдържат ценна поверителна информация и търговски тайни на А1, като остават изключителна собственост
на А1 и лицензодателите му. Всички предложения, искания и обратна
връзка, подадени до нас по отношение на Услугите, всички изобретения,
подобрения, модификации, идеи за продукти и услуги, и концепции (наричани заедно "Обратна връзка") стават изключителна собственост на А1.
С настоящото прехвърляте на А1 всички съответни права, правото на
собственост и интереси за територията на целия свят по отношение на
такава Обратна връзка и се съгласявате да изпълните възложени задачи
и предоставите документи, които може да поискаме, за да потвърдим,
усъвършенстваме, запишем или упражним правата си по отношение на
Обратната връзка.

24.

Линкове и реклами на трети страни; пускане.
Линкове и реклами на трети страни. Приложението или Услугите могат
да съдържат линкове към уебсайтове и услуги на трети страни и/или да
показват реклами на трети страни (наричани заедно "Линкове и реклами
на трети страни"). А1 не упражнява никакъв контрол по отношение на
такива линкове и реклами на трети страни и нито А1, нито доставчиците или лицензодателите му не носят отговорност за линкове и реклами
на трети страни. При кликване върху някой от линковете и рекламите на
трети страни са приложими условията и политиките на съответните
трети страни, включително практиките за поверителност на личните
данни и за събирането на такива данни от съответната трета страна.
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25.
Ограничения.
25.1. Нищо от съдържащото се в настоящите Условия не изключва или ограничава вашата отговорност в случай на смърт или телесна повреда, произтичащи поради проявена от ваша страна небрежност, измама или измамно представяне, или друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство на Република България.
25.2. Приемате, че използването на Приложението е на Ваш личен риск и отговорност, както и че Приложението и Услугите се предоставят на база
"както са" и "както са налични", без никаква гаранция или друг ангажимент
по отношение на функциониране/производителност. До позволената от
закона степен се изключват всички условия, гаранции, декларации и други
условия, които могат да касаят Приложението или Услугите или друго съдържание от Приложението, независимо дали са изрични или подразбиращи се.
25.3. Не носим отговорност пред Вас или пред друг потребител за настъпили
загуби или вреди, независимо дали това е станало по силата на договор,
поради закононарушение (вкл. небрежност), нарушение на законово задължение или поради друго, дори и да е било предвидимо, настъпило във
връзка с:
а.
използването или невъзможността за използване на Приложението или
Услугите; или
б.
използването или осланянето на съдържание, показвано в Приложението
или Услугите.
25.4. Ако сте потребител, моля да обърнете внимание, че предоставяме Приложението или Услугите само за домашно и лично ползване. В пълната
степен, разрешена съгласно приложимото законодателство, се съгласявате, че не носим отговорност пред Вас или пред трета страна за последващи или случайни вреди (включително, но не само, за загуба на приходи, загуба на печалба, загуба на очаквани спестявания, разходи, загуба
на поверителност и загуба на данни) или за други косвени щети, възникнали поради или във връзка с Приложението или Услугите.
25.5. Съгласявате се да не използвате Приложението или Услугите за търговски или бизнес цели, а ако го направите, ние не носим отговорност за загуба на печалба, стопански загуби, прекъсване на бизнес дейността или
загуба на бизнес възможности.
25.6. Съгласявате се, че доставчиците и лицензодателите ни не носят никаква отговорност (пряка или косвена) по отношение на настоящите Условия.
26.
Обща част
26.1. Срок и прекратяване. Съгласно настоящия раздел, Условията остават в
пълна сила, докато използвате Приложението или Услугите. Можете по
всяко време да прекратите профила си, независимо по каква причина,
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като следвате инструкциите в Приложението или Услугите или деинсталирате Приложението. С изтриването на профила Ви или с деинсталирането на приложението ще загубите всички съществуващи стимули и
други ползи от използването на приложението. Наясно сте, че всяко прекратяване на профила Ви може да доведе до заличаване на потребителското Ви съдържание, свързано с профила Ви, от нашите бази данни. Дори
и след прекратяване на правата Ви съгласно настоящите Условия, всички
съдържащи се в Условията разпоредби, които по своето естество
следва да продължат да бъдат в сила, остават в сила, включително, но не
само, разпоредби относно собствеността, отказ от гаранции и ограничения на отговорността.
26.2. Приложимо право и юрисдикция. Настоящите условия (наред с всички извъндоговорни задължения, произтичащи от условията), както и свързаните с тях действия, се уреждат и тълкуват съгласно приложимото законодателство на Република България, като и двете страни се съгласяват да се съобразяват с неизключителната юрисдикция на българските
съдилища.
26.3. Допълнителни. Настоящите условия представляват цялостното споразумение между Вас и нас относно използването на Приложението или Услугите. Неупражняването или неприлагането от наша страна на дадено
право или разпоредба съгласно настоящите Условия не представлява отказ от такова право или разпоредба. Заглавията на разделите от настоящите условия са само за удобство и нямат правна или договорна сила.
Думата "включително" означава "включително, но не само". В случай, че някоя от разпоредбите от настоящите Условия по някаква причина бъде
обявена за невалидна или неприложима, останалите разпоредби от настоящите условия няма да бъдат засегнати, като невалидната или неприложима разпоредба се приема за изменена по начин, по който да бъде валидна и изпълнима в максималната степен, разрешена от закона. Вашите
взаимоотношения с А1 са такива на независим изпълнител, без нито една
от страните да е представител или партньор на другата. Настоящите
Условия и Вашите права и задължения не могат да бъдат прехвърляни,
възлагани на подизпълнители, делегирани или прехвърляни по друг начин
от Вас без предварителното писмено съгласие на А1 за това, като всеки
опит за такова прехвърляне, възлагане на подизпълнение, делегиране или
прехвърляне по друг начин в нарушение на гореизложеното се счита за невалидно и без правна сила. А1 може свободно да възлага настоящите Условия. Настоящите Условия са в полза на и са обвързващи за съответните правоприемници. A1 е трето лице-бенефициент по отношение на
настоящите Условия.
26.4. Форсмажорни обстоятелства. А1, доставчиците или лицензодателите
му не носят отговорност за забавяне или неизпълнение, настъпило по
причини извън контрола на А1, включително , но не само, военни действия, тероризъм, бунтове, ембарго, действия на граждански или военни
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органи, пожари, наводнения, аварии, стачки или недостиг на транспортни средства, гориво, енергия, труд или материали.
26.5. Търговски марки. Всички търговски марки, лога и маркировки за услуги
("Марки"), показвани в Приложението или Услугите, са наша собственост
или собственост на други трети страни. Не се разрешава използването
на такива марки без нашето предварително писмено съгласие или съгласието на третата страна, която може да притежава марките.
26.6. Крайните потребители следва да се запознаят със следните Правила и
документи:

Настоящите Условия за ползване на услугата A1 SmartAd са публикувани
на следния адрес- www.a1.bg/a1-smart-ad;

Политиката за поверителност на A1 SmartAd - www.a1.bg/a1-smart-ad;

Политика за поверителност на А1 – www.a1.bg; https://media.a1.bg/newsite2018/legal/pdf/my-a1-terms.pdf ;

Правила за ползване услугите, свързани с достъп до и ползване на интернет чрез мрежата на A1 - https://media.a1.bg/newsite2018/legal/pdf/internet-rules.pdf
27.7. Информация за контакт: Електронна поща: customerservice@a1.bg
27.8. Настоящите Условия влизат в сила от 02.04.2019 г.; изм. в сила от
01.07.2019 г.
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