Правила за ползване на уебсайта www.tavex.bg
Последно обновяване: 17.07.2019 г.
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Тази електронна страница съдържа условията, при които можете да осъществявате достъп до
(зареждане на) уебсайта www.tavex.bg („Сайтът”), в качеството си на негов потребител
(„Потребител”), да използвате услугите и да разглеждате материалите, които се предоставят
чрез него (включително чрез версия за мобилен браузър, доколкото такава е налична). Моля,
прочетете внимателно тези правила за ползване („Правилата”), преди да започнете да
използвате Сайта.
С достъпа до и използването на Сайта, Вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани от
настоящите Правила и всички техни последващи допълнения и изменения и потвърждавате това
съгласие всеки път, когато влезете в Сайта. Правилата определят Вашите и нашите права,
задължения и отговорности по отношение на достъпа Ви до и използването на Сайта. Ако не
приемате тези Правила, моля не използвайте услугите, предоставяни чрез www.tavex.bg, и
преустановете достъпа си до Сайта незабавно.
Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от „Тавекс” ЕООД, еднолично
дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, район
„Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в търговския регистър
при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475 (по-долу за краткост наричано „Тавекс“,
„Дружеството“ или „Ние“).
Правилата регулират отношенията между и имат обвързващо действие спрямо Вас, като
Потребител на Сайта, и Тавекс. Правилата не регулират каквито и да било взаимоотношения
между самите Потребители на Сайта.
Определени части/ сегменти/ модули от Сайта или услуги, предоставяни чрез него, могат да
съдържат други условия, да изискват да приемете определени допълнителни условия, или да
въведете специфични за тези части/ модули/ сегменти или услуги данни. При противоречие или
несъответствие между настоящите Правила и условията, които следва да приемете, за да
използвате други части/ сегменти/ модули на Сайта или услуги, предоставяни чрез него,
последните ще имат предимство, като е Ваше задължение да се запознаете с тях.
2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАВЕКС
(1) Основната дейност на Тавекс включва обмен на валута и работа с благородни метали и
скъпоценни камъни и изделия с и от тях.
(2)
Тавекс
е
вписано
в
следните
публични
регистри:
(i) Регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с
благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Регистърът се води от
Министерството на икономиката, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс
притежава
Удостоверение
№
04032;

(ii) Регистър на лицата, осъществяващи дейност като обменни бюра. Регистърът се води от НАП,
като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава Удостоверение № 1386.
(3)
Контрол
върху
дейността
на
Тавекс
осъществяват:
(i) Министърът на икономиката, Министърът на финансите и Национална агенция за приходите
– във връзка със задълженията, произтичащи от Валутния закон и актовете по неговото
прилагане, относими към дейността на Тавекс като обменно бюро и като лице, осъществяващо
дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и
изделия
с
и
от
тях
по
занятие;
(ii) Държавна агенция за национална сигурност – във връзка със спазване на изискванията,
произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за неговото прилагане;
(iii) Комисия за защита на личните данни – във връзка със спазване на изискванията,
произтичащи от Закона за защита на личните данни и/или от други приложими български или
международни
актове
в
областта
на
защита
на
личните
данни;
(iv) Комисия за защита на потребителите – във връзка със спазване на Закона за защита на
потребителите.
(4) Тавекс е регистрирано по ЗДДС под номер BG200779475.
3. ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА
(1) Потребителите на Сайта могат да бъдат юридически лица и дееспособни физически лица,
навършили
18
години,
които
попадат
в
една
от
следните
категории:
(i)
Нерегистрирани
Потребители;
(ii) Регистрирани Потребители
(2) Нерегистрираните Потребители имат достъп до следните услуги, предоставяни чрез Сайта
свободно
и
без
заплащане:
(i) Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси, съдържащи се в
различните секции на Сайта, включително, но не само, новини, статии, информация за валутни
курсове и др., които са налични на Сайта по преценка на Тавекс;
(ii) Закупуване на артикули от електронния магазин на Тавекс, достъпен чрез Сайта;
(iii) Други услуги, които могат да бъдат налични на Сайта по еднолична преценка на Тавекс.
(3) Регистрираните Потребители имат достъп до следните услуги, предоставяни чрез Сайта:
(i) Съхранение на клиентска информация – тази услуга дава възможност за по-бързо и лесно
финализиране на процеса по поръчка на артикули от електронния магазин на Тавекс. По този
начин, на Потребителя не се налага да въвежда многократно личната си информация (имена,
адрес за доставка, банката от която предпочита за извършва плащането, в случай на избор за
плащане по банков път). С оглед на клиентската сигурност, Тавекс не съхранява информация за
разплащателните
(дебитни
и
кредитни)
карти
на
Потребителите;
(ii) Добавяне на артикули от електронния магазин на Тавекс в категория „Любими“ – тази услуга
дава възможност на Потребителя да следи изменението в цената на избрани от него артикули и
да
ги
закупи
в
най-подходящия
момент;
(iii) Възможност за достъп до информация за текущи и предстоящи промоционални активности;
(iv) Възможност за преглед на дейността на Потребителя – тази услуга дава възможност на

Потребителите да получат детайлна информация за предходни техни поръчки, направени чрез
електронния
магазин
на
Тавекс;
(v) Ексклузивен достъп до блога на Тавекс – тази услуга дава възможност за получаване на
съдържание, преди да е общодостъпно, в блога на Тавекс на адрес www.tavex.bg/blog.
(4) Конкретна и подробна информация за тези и други услуги, предоставяни чрез Сайта, ще бъде
публикувана своевременно на Сайта. Тавекс няма задължение да Ви информира по какъвто и да
било друг начин за услуги, които организира или предоставя посредством Сайта.
(5) Регистрацията в Сайта е безплатна Ако за определена услуга, предоставяна чрез Сайта,
Потребителят следва да извърши плащане, това ще бъде изрично указано на Сайта.
(6) Регистрацията се осъществява директно чрез Сайта, като се попълни минималният обем от
задължителна информация, съгласно регистрационната форма.
(7) След завършване на процеса на регистрация, всеки Потребител може да влиза в своя профил
в Сайта, чрез въведения при регистрацията адрес на електронна поща и парола („Данни за
достъп”). Данните за достъп ще Ви бъдат предоставени по електронен път, на въведения от Вас
електронен адрес, и профилът Ви ще се активира веднага щом ги потвърдите чрез електронна
препратка в писмото, с което сте уведомени за извършената регистрация.
(8) Профилът Ви в Сайта ще бъде създаден от Тавекс въз основа на информацията, която сте
въвели при регистрацията си. Вие се задължавате да предоставяте точна, пълна, вярна и
актуална информация при регистрацията Ви в Сайта и при необходимост да я актуализирате.
Тавекс не носи отговорност за точността и верността на тази информация. Тавекс си запазва
правото временно да блокира достъпа Ви до Сайта или да заличи профила Ви, ако се окаже, че
предоставената от Вас информация е непълна, невярна или неточна, както и по всякакви други
съображения.
(9) Всеки Потребител е длъжен да опазва сигурността на своите Данни за достъп, да ги третира
като поверителни и да не ги разкрива на трети лица. Вие носите отговорност за всякакви
действия, извършени през Вашия профил, независимо дали сте ги одобрили или не. В случай на
загуба/ кражба на Данните за достъп или в случай на неправомерното им използване, се
задължавате своевременно да уведомите Тавекс. Тавекс не носи отговорност за каквито и да е
претърпени вреди или пропуснати ползи, възникнали поради изгубени и/ или откраднати Данни
за достъп или осъществен неоторизиран достъп до Вашия профил.
(10) Регистриран за целите на сайта Потребител може да заличи регистрацията си като заяви
желанието си посредством съответната форма за изтриване на потребителска регистрация.
Тавекс се задължава да заличи потребителския профил в срок от 7 (седем) календарни дни.
Заличаването на потребителската регистрация, премахва потребителските данни от Сайта, но
Тавекс запазва информацията за реализираните продажби на Потребителя в съответствие с
изискванията на данъчното законодателство и на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
4. ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

(1) Можете да използвате Сайта ни единствено за законни цели и в съответствие с настоящите
Правила и други документи, приложими към услугите, предоставяни чрез Сайта. Не можете да
използвате
Сайта
ни:
(i) по начин, който нарушава приложими местни, национални или международни закони или
правила;
(ii) по начин, който е незаконен или измамен, или пък има незаконна или измамна цел или
ефект;
(iii) с цел или резултат нанасяне на вреда или опит за нанасяне на вреда на Тавекс, на други
Потребители
или
на
каквито
и
да
е
трети
лица;
(iv) за прехвърляне, публикуване на Сайта или възлагане изпращането на нежелани или
неправомерни търговски, рекламни или промоционални материали, непоискани съобщения,
нежелана поща или други форми на подобно въздействие (spam, junk mail), препълване на
каналите (flood), както и за получаване на достъп до ресурси на други Потребители, включително
кражба на Данни за достъп до Сайта, използване на недостатъци в системите, с цел собствена
облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат
квалифицирани
като
промишлен
шпионаж
или
саботаж;
(v) за въвеждане в Сайта, умишлено прехвърляне на данни, изпращане или публикуване на
материали, съдържащи вируси, троянски коне, червеи, програми, които спират да функционират
след определена дата (time-bombs), софтуер, заразяващ компютрите с рекламни съобщения
(spyware), атаки за отказ от услуги (denial-of-service attacks), програми за следене на
използването от даден Потребител клавиши (“keystroke loggers”), шпионски софтуер (adware),
спуфинг (IP spoofing) и всякакви други „злонамерени” или вредни програми или компютърни
кодове (malware), предназначени да упражнят вреден ефект върху функционирането на Сайта
или услугите, които се предоставят чрез него, или на нормалната работа на останалите
Потребители;
(vi) за изпращане, получаване, публикуване, изтегляне, използване или повторно използване на
материали за цели, които не са разрешени от настоящите Правила.
(2)
Вие
също
така
приемате:
(i) да не възпроизвеждате, дублирате, копирате или препредавате каквито и да е части от Сайта
в противоречие със законовите изисквания или с разпоредбите на настоящите Правила;
(ii) да не осъществявате неправомерен и неразрешен достъп, да не променяте, повреждате или
прекъсвате:
−
части
от
Сайта
или
от
неговото
съдържание;
− сървъри, оборудване или мрежа, на които се съхранява или които са свързани със Сайта;
−
бази
данни,
свързани
със
Сайта;
−
услугите,
достъпни
на
Сайта;
−
софтуер,
използван
за
оперирането/
защитата
на
Сайта;
или
− оборудване, мрежа или софтуер, притежавани или използвани от трети лица.
(iii) да не извършвате действия, насочени към деактивиране, увреждане или преодоляване на
мерките, използвани от Тавекс или трето лице за защита на Сайта, услугите и материалите, които
се предоставят чрез него, както и на свързани с тях сървъри, системи и друго оборудване;
(iv) да не използвате никакви технически средства, скриптове, програмни езици, софтуер или
други методи за намеса в нормалната работа на Сайта или на останалите Потребители, нито да

се опитвате да дешифрирате, де-компилирате, разпространявате или препрограмирате какъвто
и да е софтуер, който обхваща или който представлява част/ сегмент или модул от Сайта;
(v) да не възпроизвеждате или разпространявате частично или изцяло дизайна и/или
съдържанието на Сайта без предварителното писмено съгласие на Тавекс, нито пък да го
ползвате, променяте, публикувате, за каквито и да е търговски цели, както и да не го използвате
за
създаване
на
производни
творби/
произведения;
(vi) да не извличате информация от Сайта, като използвате ботове (bots), уеб-паяци (spiders), уебкраулъри (crawlers) и други подобни ръчни или автоматични устройства;
(vii) при регистрацията си в Сайта, да подавате точна, вярна и коректна информация за себе си и
да
актуализирате
своевременно
вече
публикувана
информация;
(viii) при използване услугите на Сайта, включително, но не само, при публикуване на
съдържание на Сайта или Ваше участие във форуми, блогове, чат стаи или при осъществяванa по
какъвто и да е друг начин комуникация с други Потребители чрез Сайта, да не публикувате,
изпращате и предавате материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо,
измамно, неприлично, оскърбително, клеветническо, обидно, опозоряващо, порнографско,
нецензурно съдържание или материали, които подтикват към използване на насилие или други
противозаконни или неморални действия, или накърняващи честта и достойнството на други
Потребители
или
доброто
име
и
репутация
на
Тавекс;
(ix) да не публикувате, изпращате и предавате материали, които съдържат вируси или други
компютърни програмни методи или елементи, които вредят или осъществяват намеса в система,
данни
или
информация;
(x) да не публикувате, изпращате и предавате материали, които нарушават авторски и сродни
права, права върху търговски марки и други права на интелектуална собственост, както и правото
на личен живот и неприкосновеност или други права на трети лица или които водят до
нарушаване
на
приложим
закон;
(xi) да не публикувате, изпращате и предавате лична информация за други лица без тяхното
съгласие;
(xii) да не публикувате, изпращате и предавате материали, които се отнасят до конкуренти на
Тавекс или до сайтове и услуги, подобни на Сайта и предоставяните на него услуги, без
предварителното
разрешение
на
Тавекс;
(xiii) да не използвате достъпната на Сайта лична информация на други Потребители за цели,
различни от посочените в настоящите Правила, както и да не смущавате нормалната работа и да
не оказвате каквато и да е форма на тормоз или безпокойство върху останалите Потребители,
включително, но не само, чрез изпращане на неразумно голям брой съобщения или съобщения
със заплашително, опозоряващо, обидно, непристойно или неприлично съдържание;
(xiv) да не регистрирате повече от един профил, както и да не регистрирате профил, използвайки
данните на трето лице и да не се опитвате да се представите за друго лице, като използвате
Данни за достъп на друго лице.
(3) Моля да имате предвид, че нарушение на някоя от горепосочените разпоредби може да
представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и Конвенцията за престъпления
в кибернетичното пространство.
5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

(1) Сайтът и неговото съдържание, включително, но не само, текст, дизайн, структура, софтуер,
включително back-end код, снимки, илюстрации, графики, звук, са собственост на Тавекс и/ или
на неговите партньори, клиенти, съответно на доброволно публикувалите ги Потребители, и са
защитени с авторско право и други права на интелектуална собственост, съгласно българското
законодателство и съответните международни конвенции и нерегламентираното им използване
е закононарушение, което влече гражданска, административнонаказателна и/или наказателна
отговорност.
(2) Нямате право да променяте, видоизменяте или изтривате никакви материали, търговски
марки или други фирмени знаци или каквато и да е част от съдържанието на Сайта или
хартиените или дигитални копия на материали, които сте отпечатали или изтеглили по какъвто
и да е начин и нямате право, без съгласието на Тавекс, да използвате, публикувате,
разпространявате, предавате, излъчвате илюстрации, фотографии, видео или аудио материали
или графични материали.
(3) Без съгласието на Тавекс имате право да използвате, разглеждате, изтегляте, копирате,
възпроизвеждате или отпечатвате текстово или графично съдържание от Сайта само ако е за
Ваше лично ползване с нетърговска цел.
(4) Всички права на собственост върху търговски марки и услуги, в това число логото, поставени
на Сайта, принадлежат и ще продължат да принадлежат на Тавекс или на неговите партньори,
съответно на доброволно публикувалите ги Потребители. Нямате право да използвате такива
търговски марки за каквито и да е цели.
(5) С публикуването/изпращането на материали, обекти на интелектуална собственост,
Потребителят:
(i) потвърждава, че е единствен и изключителен титуляр на правата върху
публикуваното/изпратено съдържание или че притежава необходимите за целта права,
съгласия и лицензии, както и че разполагането на такова съдържание на Сайта и/или неговото
изпращане и/или неговото използване в съответствие с настоящите Условия не нарушава
правата
на
трети
лица;
(ii) ако това е необходимо за предоставяне на достъпните чрез Сайта услуги, отстъпва на Тавекс
неизключително право да използва публикуваните/изпратените материали, като ги записва,
съхранява, възпроизвежда, копира, променя, разпространява, включително да предлага достъп
до неограничен брой лица до тях, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по
време, индивидуално избран от всеки от тях, без за това да дължи възнаграждение за това и без
териториални ограничения (за целия свят). Това право се предоставя за нуждите на и във връзка
с предоставянето на достъпните чрез Сайта услуги за времето, за което съдържанието, качено от
съответния Потребител, е налично на Сайта, както и в разумен срок след премахването или
изтриването
му;
и
(iii) предоставя на всички останали Потребители на Сайта неизключителното право на достъп до
публикуваните материали, без да дължат възнаграждение за това и без териториални
ограничения (за целия свят). Правото по предходното изречение се предоставя за времето, за
което публикуваното съдържание е налично на Сайта, както и за разумен срок след премахване
или изтриването му.

6. ДОСТЪП ДО САЙТА
(1) Потребителят сам и за своя сметка следва да осигури всички необходими ресурси
(компютърно оборудване, свързаност към Интернет, софтуер и др.), които са необходими на
Потребителя за достъп до Сайта.
(2) Тавекс запазва правото си да оттегли или да промени услугите, предоставяни, чрез Сайта,
както и да преустановим или ограничим достъпа до него, без предварително предупреждение.
Не носим отговорност, ако по някаква причина Сайтът не е достъпен в даден момент или за
даден период. Достъпът до Сайта може да бъде спрян временно и без предизвестие в случай на
повреда в системата, профилактика, поддръжка или ремонт, или по причини извън контрола на
Тавекс.
(3) Ние се стремим да обновяваме Сайта редовно и можем да променяме съдържанието му по
всяко време, включително да редактираме цялата информация, публикувана на Сайта.
Материалите на Сайта може да са загубили своята актуалност по всяко време и ние нямаме
задължението да ги актуализираме. Тавекс не носи отговорност за пълнотата, точността,
полезността и актуалността на материалите, публикувани на Сайта.
(4) Достъпът до и използването на Сайта е на Ваш риск. Ние бихме могли да осигуряваме връзки
(хиперлинкове) от Сайта към други сайтове или ресурси на трети лица, както и рекламни банери.
Тези връзки са само за Ваше удобство и Ваша информация. Ние нямаме контрол над тези сайтове
и ресурси и Тавекс не поема отговорност за съдържанието, продуктите, услугите, информацията
или мненията, които те съдържат, нито за политиките за поверителност на личните данни и
условията за ползване на тези сайтове. Тавекс не поема отговорност и за вреди или загуби,
възникнали в резултат от ползването им. Ако разглеждате такива свързани сайтове, Вие поемате
риска за това. Препоръчваме ви проверка на условията за ползване на всеки сайт, който
посещавате.
(5) Сайтът е достъпен чрез Интернет. Ползването на Интернет е на Ваш риск и подлежи на всички
приложими национални и международни закони и разпоредби. Тавекс не носи отговорност за
информация или услуги, получени от Вас по Интернет.
(6) Макар че Дружеството полага необходимите усилия да гарантира, че Сайтът не съдържа или
разпространява грешки, вируси, други „злонамерени” кодове или вредни компоненти и е
непрекъсваем, ние не даваме гаранция за това. Препоръчително е да проверявате за вируси
всички материали, изтеглени от Сайта, и редовно да проверявате за присъствие на вируси, други
„злонамерени” кодове или вредни компоненти. Ние не носим отговорност за загуби или вреди,
причинени от разпространена атака за отказ на услуга (denial-of-service attack), вирус или какъвто
и да е друг технологично вреден материал, който може да зарази вашето компютърно
оборудване, компютърни програми, данни или други притежавани от Вас материали, поради
използването на нашия Сайт или поради сваляне на материали, публикувани на него или свързан
с него сайт.
7. ХИПЕРЛИНКОВЕ КЪМ САЙТА

(1) Ваши сайтове могат да съдържат връзки към нашата основна страница при условие, че този
начин не накърнявате и не се възползвате от нашата репутация и не нарушавате наши авторски
права или други права на интелектуална собственост. Подобни връзки не следва да подсказват
каквато и да форма на обвързаност, партньорство, взаимоотношения, одобрение, лиценз или
подкрепа от наша страна, когато такива не съществуват.
(2) Нямате право да поставяте хиперлинкове към Сайта в сайтове, които не Ви принадлежат,
които нямате право да управлявате или да публикувате съдържание на тях.
(3) Ваши сайтове могат да съдържат връзка само към основната (заглавната) страница на Сайта,
а не и към други негови части. Запазваме си правото да оттеглим разрешение за поставяне на
връзки към Сайта по всяко време и без предупреждение. Ако желаете да ползвате материали от
нашия Сайт по начин, различен от посочените по-горе, моля обърнете се към нас на посочените
по-долу контакти.
8. ПРАВА НА ТАВЕКС
(1) В случай на нарушаване на настоящите Правила, както и по всякакви други съображения,
които Тавекс счита за основателни, Тавекс си запазва правото, без да има такова задължение, по
своя инициатива или след сигнал от Потребител, да предприеме следните действия, без преди
това
да
отправя
предупреждение:
(i) незабавно, временно или окончателно преустановяване на достъпа до Сайта;
(ii) незабавно, временно блокиране или окончателно изтриване на Вашия профил;
(iii) незабавно, временно или окончателно редактиране/ премахване на всякакви съобщения,
коментари или други материали, качени, изпратени или публикувани от Вас или през Вашия
профил
на
Сайта;
(iv) докладване на определени Ваши действия на съответните право-охранителни органи;
(v) съдебно преследване за възстановяване на всички разходи (включително, но не само,
съответните административни и правни разходи) в резултат от нарушението.
(2) Тавекс има право на обезщетение за всички вреди, включително и такива във връзка с
отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите Правила.
(3) Тавекс може да разкрие Ваша лична информация, когато това се изисква по закон или когато
това е необходимо за реализиране на законните интереси на Тавекс или на трето лице.
9. ОТГОВОРНОСТ
(1) Ние полагаме максимални усилия и разумно старание на Сайта да предоставяме вярна, пълна
и точна информация. Въпреки това, използването на Сайта, материалите и услугите, които се
предоставят чрез него, както и всякакви решения, които Вие или друго лице взима на база на
наличната информация в Сайта и/ или при взаимодействието Ви с други Потребители, са на Ваш
риск. Тавекс не поема отговорност за това, че Вие или друго лице, сте се доверили на материали,
публикувани на Сайта и/ или за това, че сте предприели определени действия въз основа на
информацията, налична в Сайта.

(2) Публикуваната информация на Сайта не предоставя финансови и/или инвестиционни, както
и данъчни и/или правни съвети и консултации. Всички изложени факти на Сайта са базирани на
проучвания осъществени от Дружеството, които Тавекс споделя с Потребителите, но които не
ангажират и които нямат за цел да склонят Потребителите при вземането на инвестиционни и
други лични решения.
(3) Освен в предвидените по Закона за мерките срещу изпиране на пари или в друг закон случаи,
Тавекс няма задължение да проверява Потребителите преди тяхната регистрация, да преглежда
техните профили, да контролира материалите, коментарите и всякакво друго съдържание, което
публикуват на Сайта или изпращат до други Потребители. Тавекс не носи отговорност за
пълнотата, точността, полезността, актуалността или каквито и да е други характеристики на това
съдържание. Всякакви мнения, коментари, съвети, становища, информация, изявления и др.,
изразени или предоставени от Потребители на Сайта, са тези на съответните автори, а не на
Тавекс. Това не засяга правата на Тавекс, по свое усмотрение, да направи такъв преглед/
проверка, както и да предприеме някое от действията, посочени в чл. 8(1), в случай че
поведението на Потребител или съдържанието на материали, публикувани на/изпратени чрез
Сайта, не отговаря на изискванията на настоящите Правила.
(4) Всякаква комуникация и взаимодействия между Потребителите (посредством Сайта, ако това
е приложимо, размяна на електронни съобщения или по какъвто и да е друг начин), е на тяхна
отговорност. Тавекс не носи отговорност за действията на Потребителите. Вие сами трябва да
вземете необходимите предпазни мерки при взаимодействието си с други Потребители или с
трети лица, с които контактувате в резултат от използването на Сайта и на услугите, предоставени
чрез него.
(5) Ние не носим отговорност спрямо Вас или спрямо трето лице за вреди, претърпени във връзка
с достъпа до Сайта или във връзка с ползването или резултатите от ползването на Сайта, други
свързани с него сайтове и материали, публикувани на него (включително загуба на данни,
печалби, доходи или приходи или бизнес, загуба на очаквани спестявания или увреждане на
доброто име), дори въпросната загуба или вреда да е била предвидима за нас или възможността
за нея да ни е била съобщена, освен ако вредите са настъпили в резултат на наш умисъл или
груба небрежност.
(6) Ние изключваме в максимално разрешената от приложимия закон степен всякакъв вид
договорна и деликтна отговорност за точността, актуалността, полезността, надеждността,
съответствието, качеството или пълнотата на Сайта (по отношение на която не даваме никакви
гаранции) или по друг начин произтичаща от Вашия достъп до и използване на Сайта, от
невъзможност за използване или от резултатите от използването на Сайта, други сайтове,
свързани с него, и публикувани материали, в това число всякакви вреди, причинени по софтуера
и хардуера на Потребителите в резултат на грешки, компютърни вируси, други „злонамерени”
кодове (malicious code) или вредни компоненти, произхождащи или прихванати от Сайта, както
и прекъсвания във функционирането му.

(7) Сайтът и материалите на Сайта са осигурени на база „както е“ и „каквото е налично“ и (в
максимално разрешената от закона степен) ние не даваме никакви и съответно изключваме
всякакви изрични или подразбиращи се гаранции.
(8) Ние не гарантираме, че материалите на Сайта могат да бъдат законно четени или сваляни
извън пределите на България. Достъпът до тези материали може да не е законен за определени
лица или в определени държави. Ако осъществявате достъп до Сайта извън България, Вие
поемате съответния риск и носите отговорността за спазване на законите на вашата юрисдикция.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(1) Настоящите Правила са публикувани тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/
(2) Тавекс запазва правото си по всяко време да променя и/ или допълва настоящите Правила.
Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната
версия на Правилата не е предвидено друго. Ако продължите да използвате Сайта и
предоставяните чрез него услуги, дори еднократно след извършване на промени по него, ще
считаме, че сте приели промените в Правилата. Трябва периодично да посещавате тази страница
за преглед на Правилата, тъй като те са обвързващи за Вас. Правилата могат да бъдат
актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Тавекс не носи
отговорност, ако даден Потребител не се е запознал с последния актуален вариант на
настоящите Правила. В случай че променените Правила не са приемливи за Вас, моля
преустановете използването на Сайта и на услугите, предоставяни чрез него.
(3) Тавекс запазва правото си да прави последващи промени, да видоизменя, допълва,
премества или изтрива части от или да добавя части/ модули/ сегменти, както и да активира,
променя или деактивира услуги на Сайта по всяко време с или без предупреждение.
(4) В случай че някоя разпоредба от настоящите Правила се окаже недействителна или
неприложима, останалите разпоредби запазват своята действителност и приложимост.
(5) Спрямо настоящите Правила се прилагат законите на Република България. Всички спорове
между Тавекс и Потребителите, възникнали във връзка с Условията, ще се решават в дух на
добра воля, чрез преговори между тях, а ако това се окаже невъзможно – от компетентния
български съд.
11. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Моля, преди да извършите покупки чрез електронния магазин на Тавекс, достъпен чрез Сайта,
запознайте се с нашите Общи условия за извършване на дистанционни продажби, които се
намират тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/
12. ЛИЧНИ ДАННИ
(1) Моля, преди да използвате услугите на Сайта, запознайте се и с нашата Политика за
поверителност на лични данни, която е достъпна тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/

(2) Потребителят се съгласява, че при предоставяне на наличните на Сайта услуги, Тавекс има
право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност на личните
данни.
13. КОНТАКТИ С ТАВЕКС
(1) Всеки Потребител, който иска изпрати сигнал за друг Потребител или за материал,
публикуван на Сайта, или иска да изрази мнение по отношение на настоящите Правила, може
да изпрати лично съобщение до администратор на Сайта в секция „Помощ” или на електронен
адрес: info@tavex.bg.
(2) Въпроси, свързани с ползването на предлаганите услуги на Сайта, могат да бъдат задавани от
Потребител чрез изпращане на съобщение в секцията „Помощ” или на електронен адрес:
info@tavex.bg.
(3) За връзка с нас може да използвате и следния телефон: +359 29888666.
(4) Информация за офисите на Тавекс може да намерите на следния адрес: https://tavex.bg/ofisi/.

