Моля, прочетете внимателно следващите правни положения и информация, преди
да ползвате този сайт. Използването на сайта предполага, че вие сте съгласни с
настоящите правни положения и напълно разбирате изложената тук информация.
Не ползвайте този сайт, в случай, че не сте съгласни с тези положения (наричани
тук “правни положения”) или не разбирате смисъла на настоящата информация.
Използване на сайта
Mатериалите са осигурени на този уебсайт (наричан тук “сайт”) като допълнителна
услуга за интернет потребителите, единствено с цел информация и тези материали
не са предназначени за търговски цели. Вие сте оторизирани само за разглеждане
на материали, изложени на този сайт, единствено за ваша лична, некомерсиална
употреба, предмет на посочените по-долу условия. Ако копирате материали от този
сайт, то трябва да запазите всички знаци за авторско право и собственост, които се
съдържат в оригиналните материали на всяко отделно копие. Нямате право да
видоизменяте материалите в този сайт по какъвто и да е начин, нито публично да
ги показвате, излагате или дистрибутирате.
Според настоящите правни положения, никаква част от тези материали не може да
бъде ползвана в друг уебсайт или компютърна мрежа, за каквито и да било цели.
Материалите на този сайт са защитени от законите за авторското право. Освен
изрично посочените тук, не ви се предоставят никакви явни или скрити права.
Информация от потребителя
Каквито и да е материали, информация или друг вид комуникация, които
прехвърляте или публикувате на този сайт, се считат за неконфиденциални и
нелични. Собственикът на сайта и оторизираните от него трети страни могат
свободно да копират, посочват, разпространяват, инкорпорират и ползват по
всякакъв друг начин цялата информация, изображения, звук, текст и други,
включени тук, с една конкретна или всички възможни търговски и нетърговски
цели.
Забранено е да публикувате или препращате до и от този сайт всякакви незаконни,
заплашителни, клеветнически, опозоряващи доброто име, неприлични,
порнографски или други материали, които нарушават който и да е закон или
разпоредба.
Ограничение на отговорността
Материалите, налични на този сайт, трябва да се приемат във вида в който са, без
каквито и да е допълнителни гаранции от какъвто и да е вид, явен или скрит.
Материалите на този сайт е възможно да бъдат неточни, непълни или остарели.
Ограничена отговорност
По никакъв начин, собствениците на сайта, техните изпълнители и всички свързани
с тях трети страни, споменати на настоящия сайт, не носят абсолютно никаква
отговорност за каквито и да е щети (включително и без ограничения щети от
пропуснати ползи, загуба на данни или други), възникнали при ползване или
невъзможност за ползване, или като резултат от ползване на този сайт; поради
ползване на други уебсайтове, свързани с линк към този сайт, или заради

1

материали или информация, поместена на някой или всички такива сайтове, без
оглед дали щетите се базират на гаранция, договор, правонарушение, позволяващо
предявяване на иск, или каквато и да е друга законова теория, и независимо дали е
имало предупреждение за възможни подобни щети.
Действащи закони
Този сайт се администрира в България. Не се разрешава каквото и да е ползване
или износа на материали от този сайт, което би нарушило българските и
международните законови разпоредби. Настоящите правни положения се налагат
от и тълкуват съобразно законите на Република България, без оглед на каквито и да
е противоречия в тълкуване на законите.
Общи положения
Собствениците на сайта имат правото по всяко време да ревизират настоящите
правни положения, като актуализират този текст. Трябва периодично да
посещавате тази страница, за да разглеждате актуалните към момента правни
положения, защото те са задължителни за вас. Възможно е някои тълкувания от
настоящите правни положения да се заменят с други, видно указани правни
забележки или положения, поставени на определени страници на този сайт.
Забележка
Всички посетители трябва да прочетат следните положения и да се съобразяват с
тях, както и с всички действащи закони:
имате право да се свързвате с, но не и да възпроизвеждате дословно, съдържанието
на сайта.
Нямате право да добавяте браузъри или каквито и да било рамки (фреймове) около
съдържанието на сайта. Нямате право да интерпретирате или обсъждате връзките
си със сайта.
Нямате право да давате невярна информация относно продуктите или услугите,
посочени в сайта.
Нямате право да ползвате лого или други запазени марки, които са собственост на
собствениците на сайта, без изрично разрешение.
Не може да се помества съдържание, което би могло да бъде считано за незаконно,
неприлично или обидно.

Консумирайте отговорно!
ALASKA Vodka. Всички права запазени.
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