
ПРАВНО ИЗВЕСТИЕ.  

ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

1.Дружеството полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално 

ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще 

удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или 

сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на 

предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че 

Дружеството не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на 

предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от Дружеството умишлено или при 

проявена 

груба небрежност. 

 

2. Дружеството не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на 

ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Освен това, Дружеството не отговаря за 

произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, 

предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез уеб сайта eCasting.me. 

 

З.Дружеството не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на 

услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на уеб сайта на електронни 

препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от 

трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му 

на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него. Доколкото действията на тези трети 

лица не са под контрола на Дружеството, то същият не носи отговорност за противоправния 

характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, 

изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от 

третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, 

произтекли от тези отношения. 

 

4.Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на 

обстоятелства извън неговия контрол - в случаи на непреодолима сила, случайни събития, 

проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на 

Дружеството, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на 

нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на 

информационната система или сървърите на Дружеството. 

 

5.Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията 

на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, 

заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. 

 



б.Дружеството не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и 

пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или 

ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, 

неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани 

или станали достъпни чрез уеб сайта eCasting.me. 

 

7.Страните приемат, че Дружеството не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или 

предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на 

Дружеството с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към 

подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. 

8.С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава 

възможността за евентуални прекъсвания на услугата, дължащи се на технически причини в 

съоръженията на дружеството. 

 

9.Дружеството не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са 

използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от Дружеството, независимо 

дали е дало или не съгласие за това. 

 

10.Дружеството не носи отговорност за съдържанието на страниците към които водят линкове 

публикувани на тази страница, както и за произтичащи материални и морални вреди за 

Потребителите или трети лица, настъпили в следствие на използване на публикуваните в 

eCasting.me линкове. 

 

Това Правно известие е неразделна част от Общите условия на eCasting 

eCasting Ltd. Всички права запазени. 

 


