
Общи условия за продажба (ОУП) на предлаганата услуга Check & Pay 

 

Настоящите общи условия за продажба (ОУП) важат както от една страна за 

дружество NET AND LAW ООD/ НЕТ ЕНД ЛО ООД, с капитал 5000 лв. и 

седалище в гр. София 1404, България, бул. „България”, сграда V, офис 6, с ЕИК: 

203080575, наричано по-долу за краткост „Дружеството”, така и за всяко физическо 

или юридическо лице, което желае да получава предлаганата от Дружеството 

услуга Check & Pay, достъпна на интернет сайтовете www.warning-trading.com и 

www.brokerdefense.net, наричано по-долу за краткост „Купувачът”. 

 

1. Предмет 

Настоящите общи условия за продажба (ОУП) определят договорните отношения 

между Дружеството и Купувача и приложимите условия при всяко вписване за 

услугата Check & Pay в един от двата сайта www.warning-trading.com или 

www.brokerdefense.net. 

Достъпът до предлаганата услуга Check & Pay чрез тези сайтове предполага 

пълното съгласие на Купувача с настоящите общи условия за продажба. 

Настоящите общи условия за продажба (ОУП) ще бъдат разглеждани с предимство 

пред всички други общи или специални условия, които не са изрично одобрени от 

Дружеството. 

Дружеството си запазва правото да променя във всеки един момент тези общи 

условия за продажба. В този случай приложимите условия ще бъдат тези, които са 

влезли в сила към датата на сделката с Купувача. 

 

2. Характеристики на услугата Check & Pay 

Предлаганата услуга Check & Pay се състои в проучване на брокерската компания, 

посочена във формулярите от Купувача. 

 

3. Цени 

Предлаганата услуга Check & Pay се определя в зависимост от основната оферта, 

която е фиксирана на 25 евро с ДДС с добавени допълнителни опции по избор на 

клиента. 

Дружеството си запазва правото да променя тези цени във всеки един момент, като 

в случай че вече има обявени цени на сайтовете www.warning-trading.com или 

www.brokerdefense.net в деня на поръчката, единствено тези цени ще бъдат валидни 

за Купувача. 

 

4. Поръчки 

Всеки купувач, който иска да закупи услугата Check & Pay, трябва задължително: 

 да попълни един от формулярите, в който да посочи необходимата 

информация 

 да приеме настоящите общи условия за продажба 

 да направи плащането съгласно предвидените условия 

 

С потвърждението на поръчката Купувачът се задължава да приеме настоящите 

общи условия за продажба и да удостовери, че се е запознал много добре с тях. 
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Всички посочени във формулярите данни и потвърждението ще бъдат гарант за 

поръчката. При потвърждението се изисква подпис и съгласие с поръчката. 

Дружеството ще потвърди чрез имейл направената от Купувача поръчка.  

 

5. Отказ 

Предвид същността на услугата Check & Pay, Купувачът няма да разполага със 

срок за отказ. 

 

6. Начин на плащане 

Плащането трябва да бъде направено преди предоставянето на услугата Check & 

Pay. 

Плащанията се осъществяват с кредитна карта. 

Купувачът ще получи по имейл електронна фактура. 

 

7. Отговорност 

В процеса на онлайн продажба, Дружеството носи отговорност единствено за 

средствата; не носи отговорност за нанесени щети поради използването на 

интернет като загуба на данни, непозволен достъп, вирус, прекъсване на услугата 

или други проблеми. 

Предлаганата услуга Check & Pay се състои в анализиране на брокерската 

компания, посочена от Купувача във формуляра, а не в предоставяне на 

консултации за инвестиране или правни съвети, както и не трябва да бъде 

разглеждана по този начин. Трейдването предполага повишен риск и може да се 

окаже неподходящо начинание за Купувача заради възможните по-високи 

финансови загуби от заложеното. Предоставената информация е конфиденциална и 

не може да бъде разпространявана сред трети лица без предварителното съгласието 

на Дружеството. Информация е получена от базата данни в регистрите и други 

публично достъпни интернет сайтове. Не може да се търси отговорност на 

Дружеството за допуснати грешки, неточности, пропуски или непълност на 

регистрите или сайтовете. 

 

8. Интелектуалната собственост 

Всички елементи на сайтовете www.warning-trading.com или www.brokerdefense.net, 

както и настоящите общи условия за продажба са и ще бъдат изключителна 

интелектуална собственост на Дружеството. 

Всяко частично или пълно възпроизвеждане, копиране, преразпределение или 

неправилно използване на сайтовете www.warning-trading.com или 

www.brokerdefense.net, както и на настоящите общи условия за продажба, е 

напълно забранено. 

 

9. Лични данни 

Събраната чрез файловете информация ще се обработва съгласно Закон 78-17 от 

06.01.1978 г., изменен през 2004 г., за информатизираните файлове и свободите, 

така наречения Закон за електронните регистри за лични данни и свободите. 

Събраната по този начин информация ще бъде предмет на компютърна обработка, 

която ще има за цел да обработи поръчката на Купувача. 
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Потребителят е информиран, че съгласно Закона за електронните регистри за 

лични данни и свободите от 06.01.1978 г., изменен през 2004 г. има право на достъп 

и поправка на информацията, отнасяща се до него. Също така потребителят е 

информиран, че може да оспорва обработката на данните, отнасящи се до него. 

Потребителят може да упражнява тези права, като се обърне към: 

 

NET AND LAW ОOD  

Бул. „България” № 81. сграда V, офис 6 

1404 София 

България 

 

10. Архивиране 

Дружеството ще архивира формулярите за поръчките, както и фактурите, на траен 

и сигурен носител. 

Електронните регистри на Дружеството ще бъдат разглеждани от страните като 

доказателство за кореспонденция, поръчки, плащания и сключени сделки между 

страните. 

 

11. Компетентност 

В случай на спор българските съдилища ще бъдат единствените компетентни 

органи. 


