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Условия за използване на уебсайта www.arkana.bg 

Уебсайтът www.arkana.bg (“Уебсайт“) се притежава и управлява от „Сийуайнс 

Спирит“ АД, с ЕИК 203328730 със седалище и адрес на управление: 1618 София, р-н 

Витоша, бул. „България“ №106, вх. Д, ап. 9. 

Настоящите условия за използване са приложими за всички посещения и всяка 

употреба на настоящия уебсайт от всички потребители, както и във връзка с 

информацията, стоките и/или услугите, които „Сийуайнс Спирит“ АД ще предоставя на 

Вас - потребителите, посредством този уебсайт. Чрез използване на уебсайта Вие се 

съгласявате, че сте се запознали внимателно с Условията и сте се съгласили да ги спазвате. 

Условията за ползване могат да бъдат променени по всяко време, едностранно и 

изцяло съгалсно преценката на „Сийуайнс Спирит“ АД. 

„Сийуайнс Спирит“ АД ще Ви информира за всяка промяна на Условията за 

използване на уебсайта, чрез навременното им публикуване и обявяването им в уебсайта. 

Уебсайтът е предназначен за ползване само от лица навършили 18-годишна 

възраст, или съответната възраст, на която е позволено да закупувате алкохол във Вашата 

страна на пребиваване. 

 

Политика на поверителност 

Личните данни, които Вие предоставяте посредством уебсайта, могат да бъдат 

използвани само и единствено спрямо Политиката за поверителност на www.arkana.bg. За 

повече информация може да се запознаете с нея на следния адрес: www.arkana.bg/Term-of-

Use.pdf 

Ние използваме бисквитки. За повече информация, относно как събираме и 

обработваме личните Ви данни посредством бисквитки, запознайте се с нашата политика 

за бисквитки на следния адрес: www.arkana.bg/Term-of-Use.pdf 

 

 

Уебсайтове на трети страни 

В този уебсайт е възможно да са предоставени линкове към уебсайтове на трети 

страни. „Сийуайнс Спирит“ АД не носи отговорност за използването и за съдържанието 

на интернет сайтовете, предоставящи линкове към настоящия уебсайт, нито за сайтове, 

достигнати чрез линкове, намиращи се в този сайт. „Сийуайнс Спирит“ АД не контролира 

сайтовете на трети лица, нито компаниите, на които принадлежат. „Сийуайнс Спирит“ АД 

не дава никакви уверения по отношение на информацията, която е налична или достъпна 

на такива сайтове, нито по отношение на качеството или приемливостта на продукти или 

услуги, предлагани от физически или юридически лица, упоменати в такива сайтове. 

„Сийуайнс Спирит“ АД не е тествало и не дава никакви уверения по отношение на 

верността, производителността или качеството на който и да е софтуер, наличен на такива 

сайтове. Преди да използвате какъвто и да е софтуер от интернет, проучете и преценете 

възможните рискове, свързани с отварянето и използването му. 

http://www.arkana.bg/
http://www.arkana.bg/
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Интелектуална собственост 

С изключение на случаите, в които изрично е посочено друго, всички права по 

отношение на този сайт и информацията, включително авторски права и други права 

върху интелектуалната собственост, се притежават от „Сийуайнс Спирит“ АД и са 

защитени от българското и европейското законодателство в областта на авторското право 

и сродните му права и марките и географските означения.  

На потребителите е разрешено да четат уебсайта и информацията, както и да 

правят копия за своя лична и некомерсиална употреба, например чрез отпечатването  или 

съхраняването й. За всички други начини на употреба на уебсайта и на информацията, 

например съхраняване или репродуциране на уебсайта на „Сийуайнс Спирит“ АД (или на 

част от него) в който и да е външен интернет сайт, както и създаването на линкове, 

хиперлинкове или дълбоки линкове (към конкретни обекти в уебсайта) между уебсайта на 

„Сийуайнс Спирит“ АД и който и да е външен интернет сайт, се изисква предварителното 

писмено съгласие на „Сийуайнс Спирит“ АД. 

 

ARKANA е регистрирана търговска марка на „Сийуайнс Спирит“ АД. 

 

Условия за използване на публични форуми за комуникация 

Уебсайтът може да съдържа интерактивни услуги, включително, но без да се 

изчерпва до дискусионни групи, новинарски групи, бюлетини, чат стаи, блогове и други 

функционалности за социални мрежи, например показването на свързано съдържание от 

свързани уебсайтове и др., които могат да Ви позволяват да публикувате, предавате или 

изпращате информация, включително, но не само, писмен текст, изображения, 

илюстрации, аудио и видео записи. „Сийуайнс Спирит“ АД може да следи активно 

публикациите в публичните форуми, както и да осъществява редакторски контрол на 

публикациите в публичните форуми. Възможно е да бъдете изложени на съдържание в 

публичните форуми, което е неточно, лъжливо или измамно или което смятате за обидно 

или неприемливо. Ползването на публичните форуми е на Ваш собствен риск. 

„Сийуайнс Спирит“ АД си запазва правото да следи публичните форуми и да 

премахва или редактира публикации, които по своя преценка счита за злоупотреба с 

настоящите правила. Може да ограничи, временно да прекрати или да преустанови 

напълно Вашето ползване на тези услуги или на уебсайта, където по наша преценка 

смятаме, че е възможно да е извършена подобна злоупотреба. 

Създаване на профили 

„Сийуайнс Спирит“ АД, по своя преценка, може да предостави възможност да 

създадете свой потребителски профил с потребителско име и парола за достъп и 

използване на определени части на уебсайта, публични форуми и други услуги. Не можете 

да си създадете профил, ако не сте навършили 18-годишна възраст или съответно 

възрастта, на която е позволено да закупувате алкохол в страната Ви на пребиваване и в 

страната, от която осъществявате достъп до уебсайта. Ваше задължение е да ни 

предоставяте точна информация във Вашия профил. Вие сте отговорни за спазването на 
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строга поверителност на паролата на Вашия профил, както и за всяка дейност, свързана с 

Вашия профил и парола. 

С приемането на настоящите Условия се задължавате незабавно да ни уведомявате 

относно всяко неразрешено ползване на Вашата парола или профил или всяко друго 

нарушение на сигурността Ваша лична отговорност е да контролирате разпространението 

и използването на Вашата парола, да контролирате достъпа и използването на Вашия 

профил и да ни уведомите, когато желаете да закриете профила си. Ние не носим 

отговорност за евентуални загуби или щети, произтичащи от неспазването на това 

задължение от Ваша страна. 

 

Ограничение на отговорността и гаранции 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА www.arkana.bg И НАЛИЧНОТО НА НЕГО 

СЪДЪРЖАНИЕ Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

„Сийуайнс Спирит“ АД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ПРЕД КОЕТО И 

ДА Е ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ПОВДИГНАЛО ИСК ЧРЕЗ ВАС, 

ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ЗАКОНОМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ 

ДРУГИ ЩЕТИ ПО КОЯТО И ДА Е ТЕРИТОРИЯ НА ПРАВОТО, ПРОИЗТИЧАЩИ 

ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

www.arkana.bg И НАЛИЧНОТО НА НЕГО СЪДЪРЖАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО 

НЕ САМО, ЩЕТИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИЛИ НА 

ДАННИ, ИЛИ ЩЕТИ В КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ДОРИ АКО СТЕ 

УВЕДОМИЛИ „Сийуайнс Спирит“ АД ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. 

„Сийуайнс Спирит“ АД не дава никакви преки, косвени или каквито и да е други 

гаранции, във връзка с достъпността, точността, надеждността или съдържанието на 

уебсайта като цяло или на отделни негови части.  

 

За неуредените въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Условия, се 

прилагат законите на Република България. Като компетентни да се произнасят ще бъдат 

съдилищата на Република България. 

 

Контакти с надзорния орган 

Комисия за защита на потребителите 

Адрес: гр. София 1000, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24, 0700 111 22 

факс: 02 / 988 42 18 

Уеб сайт: www.kzp.bg 

Евентуалните възникнали спорове, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е 

невъзможно от компетентния съд или от Комисията за защита на потребителите. 
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При възникване на спор, може да се насочите също към платформата за онлайн 

разрешаване на спорове, поддържана от Европейската Комисия: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register  

Настоящите общи условия са утвърдени от Диляна Василева – Изпълнителен директор на 

„Сийуайнс Спирит“ АД и влизат в сила на 15.12.2021 


