
Общи търговски условия за използване на 
услугата  ETARGET START от компанията 
EТАРГЕТ ЕООД

1. Приемане на договора  
EТАРГЕТ  ЕООД  със  седалище  ул.  Опълченска  №46-48  
1303  София,  България,  ЕИК:  175348776  (по-долу  наричани  за  краткост  "EТАРГЕТ 
ЕООД")  управлява  интернет  страницата   http://start.etarget.bg  (по-долу  наричано  за 
краткост „Пакети ЕТАРГЕТ START"), чрез които клиентите могат да въвеждат рекламни 
линкове на своята уеб страница (за краткост „страница“). Услугата ЕТАРГЕТ START е 
платена.

Клиентите мога да си изберат измежду различни продукти, които страницата предлага. 
След като купят, един от продуктите ЕТАРГЕТ START, рекламните линкове на клиента 
ще  започнат  да  се  изобразяват  на  партньорските  интернет  сайтове  на  ЕТАРГЕТ  ЕООД 
обозначени като „спонсорирани линкове",  "платени линкове" или "приоритетен списък" 
според условията посочени в условията на продукта.  

Интернет сайт  е уеб страница, която се управлява от търговския  партньор на ЕТАРГЕТ 
ЕООД , която е свързана със системата на ЕТАРГЕТ ЕООД, която въз основа на контекста на 
своето съдържание и съдържанието на линка, който е създаден от клиента, изобразява дадения 
въведен линк от клиента на ЕТАРГЕТ (наричан за краткост „интернет сайт“).

Клиент е физическо или юридическо лице, което е закупило продукт на страницата на ЕТАРГЕТ 
START.

Услугите нa ЕТАРГЕТ  START се предлагат с посочените условия в този договор, въз 
основа  на  правилата  на  работа,  които  ЕТАРГЕТ  ЕООД  обявява  на  тази  страница 
(наричан за краткост само „правила“). С покупката дори и на един продукт на Услуги 
ЕТАРГЕТ START се съгласявате със спазването на условията посочени в правилата за 
ползване.  Ако  не  сте  съгласни  с  някое  от  посочените  правила,  не  закупувайте 
продуктите!

Общите  търговски  условия  на  услугата  ЕТАРГЕТ  START имат  силата  на  подписан 
договор между клиента и компанията ЕТАРГЕТ ЕООД. Този договор влиза в сила от 
деня  на  закупуването  на  продукт  ЕТАРГЕТ  START.  Условията  за  прекратяване  на 
договора са съгласно постановленията на Търговския закон.

2. Създаване на рекламен линк
1.  С помощта на онлайн формуляра на страницата на услугите на ЕТАРГЕТ 

START клиентите създават рекламни линкове за своята уеб страница, които 
нашите партньори изобразяват  обозначени като „спонсорирани линкове", "платени 
линкове" или "приоритетен списък" (за краткост само „линк“).

2. При създаването на всеки нов рекламен линк, клиентите трябва да посочат 
заглавие, текст, уеб адрес.

3. Помяната на реклания линк след като платите ще е възможно само на  телефон 
02/49 17 166 или чрез имейл info@etarget.bg в работно време от 9:00 -17:00 
часа.  

4. Клиентът е отговорен за това, че рекламния линк ще отговаря на посочените 
правила.   

5. Ако клиентът използва линк, който му е предложен от ЕТАРГЕТ ЕООД, клиента 
потвърждава, че линка е според правилата. ЕТАРГЕТ ЕООД си запазва правото 
да коригира, приспособи или отхвърли всеки рекламен линк.



6. ЕТАРГЕТ ЕООД ще провери линковете, които клиента е създал. ЕТАРГЕТ 
ЕООД си запазва правото според своя собствена преценка да отхвърли 
изобразяването на всеки рекламен линк, който не е свързан със съдържанието 
на сайта, към който е зададен уеб адреса.  ЕТАРГЕТ ЕООД си запазва правото 
и да изобразява линкове, към които е зададен не работеща интернет страница.  

7. В случай, че ЕТАРГЕТ ЕООД по каквато и да е причина реши да отхвърли или 
да не изобрази рекламния линк, който е зададен от клиента и клиент е 
извършил вече плащане, то това плащане ще бъде върнато до 30 дни от 
създаването на линка в пълен размер.

3. Насоченост на линковете
1. След като клиента въведе уеб сайта си, ЕТАРГЕТ ЕООД въз основа на думите в 

текста на сайта анализира насочеността му. След създаването и заплащането 
на продукта, ЕТАРГЕТ ЕООД изобразява рекламните линкове на партньорските 
интернет сайтове, които са подобни по съдържание и интереси на създадените линкове 
от клиента.    

2. При създаването на линка, клиента посочва и региона, който иска да таргетира. 
ЕТАРГЕТ ЕООД ще има в предвид региона при изобразяването на линковете на 
партньорските интернет сайтове и ще приложи максимално усилие да изобрази линка в 
определения регион. ЕТАРГЕТ ЕООД си запазва правото да изобрази линка без 
значение от избрания регион в случай, че околностите не го позволяват.  

3. ЕТАРГЕТ ЕООД изобразява линковете на клиента на партньорските интернет 
сайтове с цел достигането на най-добрите резултати.  

4. Продукти
ЕТАРГЕТ ЕООД предлага с услугата ЕТАРГЕТ START няколко продукти. Продуктите се 
различават по цена, време на изобразяване на линковете на  партньорските интернет 
сайтове, броя на изобразяванията и броя на кликовете, които услугата предлага на клиента. 
Подробностите за всеки продукт са посочени на  сайта http://start.etarget.bg, за краткост 
“Спецификация“. С избирането, на който и да е от продуктите и с неговото плащане 
клиента се съгласява с посочената за него спецификация на сайта http://start.etarget.bg. 

5. Плащане
1. ЕТАРГЕТ ЕООД предлага няколко варианта за плащане за предлаганите услуги 

ETARGET START. Клиентът, в зависимост от избрания продукт, може да избере 
плащане с платежна карта, банков превод, в брой по сметка, или чрез онлайн 
банкиране в зависимост от продукта за плащане. В случай на плащане с 
платежна карта, клиента се съгласява с автоматично повторно зареждане 
винаги след като изминат точно определените дни определени  в 
„Спецификацията“, от последната транзакция при купуването на продукта от 
ЕТАРГЕТ START. Автоматичното плащане с платежна карта се реализира само 
в случай, че е посочено в Спецификацията на продукта. ЕТАРГЕТ ЕООД ще 
издаде фактура за предоставените услуги на клиента в електронен вид в 
началото на всеки календарен месец за предходния месец.

2. Клиента може по всяко време да изключи автоматичното плащане като кликне 
на посочения линк в имейла, който е бил изпратен на адреса на клиента. 
Клиентът може да изключи зареждането и по телефон 02/4917166 или на имейл 
info@etarget.bg. Линковете на клиента ще започнат да се изобразяват на 
партньорските портали веднага след като получим плащането на банковата сметка на 
ЕТАРГЕТ ЕООД.



6. Допълнителни условия
ЕАТРГЕТ ЕООД си запазва правото да променя правилата. След каквато и да е 
промяна ЕТАРГЕТ ЕООД ще обяви променените правила на сайта и по този начин ще 
информира клиентите си за извършените промени. Новите изменения на правилата ще 
влязат в сила веднага след обявяването им на сайта. В противен случай правилата не 
се променят само ако е подписан писмен договор между двете страни. Клиента се 
съгласява с така променените правила при следващото използване на услугите  
ЕТАРГЕТ START.

7. Промяна на услугите
ЕТАРГЕТ ЕООД си запазва правото да промени или да прекрати, която и да е от 
предлаганите услуги. ЕТАРГЕТ ЕООД ще предложи на клиентите си максимален обем 
информация относно тази промяна или приключване, ако бъде възможно и ако 
настъпилата ситуация позволява. Такава информация ще бъде  публикувана на тази 
страница.

8. Права за собственост
1. Клиентите предоставят на компанията ЕТАРГЕТ ЕООД всички права да 

публикува всяко конкретно съдържание, текст, търговски марки, търговски 
наименования, директории. С въвеждането им на страницата  разрешава 
използването им в услуга и на място на страницата така, че ЕТАРГЕТ ЕООД да 
може да предостави услугите.  В същото време клиентът е отговорен за 
осигуряване на разрешение за използване на търговски марки, на които не е 
собственик. ETARGET ЕООД не носи отговорност за спорове, произтичащи от 
нарушение на авторските права.   

2. Клиентът дава право на ЕТАРГЕТ ЕООД да свърже линковете на хипервръзката 
към страницата на ЕТАРГЕТ ЕООД или на всички страници на партньорските 
интернет сайтове и то само за целите на предоставяне на услугите.

3. Марката ЕТАРГЕТ клиентът може да използва само във връзка с линка на 
услугата.

4. Без писменото разрешение на ЕТАРГЕТ ЕООД клиента няма право да използва 
запазената марка ЕТАРГЕТ.

5. "ЕТАРГЕТ" е запазена търговска марка на компанията ЕТАРГЕТ ЕООД.
6. Клиента дава разрешение на компанията ЕТАРГЕТ ЕООД да използва името на 

фирмата му, марката, уеб адрес или други знаци, които са свързани с фирмата 
на клиента за маркетингови цели на компанията ЕТАРГЕТ ЕООД.  

9. Условия за работа
Клиента е съгласен, че:

a. винаги ще информира ЕТАРГЕТ ЕООД ако на някои от линковете на 
клиента се изобрази грешна страница или свързването не работи.  

b. всички кликове по време на този период ще бъдат фактурирани.  
ЕТАРГЕТ ЕООД си запазва правото да спре изобразяването на линковете с не  
функциониращи линкове.  

10. Незаконни и измамни действия
Клиентът се съгласява, че:

a. ще бъдат спазени всички закони и постановления, които са в сила при 
използването на услугите, както и най-вече Закона за защита на 
личните данни;



b. няма да се представя за друго физическо или юридическо лице, да 
въвежда в заблуждение или погрешно да описва връзката му 
независимо каква е връзката му, с което и да друго физическо или 
юридическо лице или обект;  

c. няма да използва услугата за каквито и да било незаконни или измамни 
действия;  

d. Няма да публикува, насърчава или предава чрез услугата никакви 
незаконни, тревожни, клеветнически, оскърбителни, заплашителни, 
вредни, вулгарни, нецензурни, омразни, расистки или етнически 
послания, които подтикват към престъпни действия, гражданско 
неподчинение или по какъвто и да е друг начин нарушават закони и 
подзаконови актове или по друг начин да публикува незадоволително и 
нежелателно съдържание от всякакъв вид и характер;

e. ЕТАРГЕТ ЕООД не потвърждава съдържанието на клиентските линкове 
или някое друго негово съдържания на съобщението или публикуването 
на данни и не поема никаква отговорност за заплашителни, 
клеветнически, нецензурни, тревожни и незаконни материали, които са 
част от това съдържание, или за всяко престъпление, което е 
подпомогнато от използването на този сайт;

f. няма да разкрива никаква информация за пряк контакт в текста или в 
заглавието на линка, с изключение URL адреса, който е уеб адрес на 
клиента или на сайта посочен частично;

g. в случай на нарушение на някоя от разпоредбите на правилата за 
работа посочени тук, към клиента може да бъде предявен съдебен иск 
за установяване на законово нарушение. 

11. Системна Цялост
1. Клиента е съгласява, че:

a. няма по никакъв начин да препраща или разпространяват файлове, 
които съдържат вируси, повредени файлове, или друг подобен софтуер 
или програми, които могат да навредят на работата на друг компютър;

b. няма да се намесва или да пречи на мрежите свързани с услугите;
c. няма да използва никакво устройство, софтуер или програма или с 

помощта на други средства няма да се опитва да се намеси и да 
възпрепятстват правилното функциониране на сайта, услугите и / или 
всякакви операции, които са предлагани от този сайт;

d. няма да прави нищо, което би довело до неразумно и неоправдано 
натоварване на инфраструктурата на компания ЕТАРГЕТ ЕООД.

2. Въз основа на Закона за хазарта  и на изменение на закона  ЕТАРГЕТ ЕООД ще 
предостави използването на услугите само на тези клиенти, които са хазартни 
оператори,  които  имат  издаден  лиценз  (въз  основа  на  Закона  за  хазарта), 
валиден в рамките на периода на ползване на услугата.

3. С достъпът си до услугата, клиента се съгласява, че при ползване на услугата 
ще  използва  само  средства,  които  предоставя  ЕТАРГЕТ  ЕООД  или  фирми, 
които са получили разрешение от ЕТАРГЕТ ЕООД. Също така се съгласява да 
не  използва  никакви  автоматизирани  средства  (например,  агенти,  роботи, 
скриптове, или паяци) и то по никаква причина.

12. Нарушаване на авторските права
1. В случай, че клиентът публикува или предостави информация или други 

материали, които нарушават авторските права на трето лице, ЕТАРГЕТ ЕООД 
има право да прекрати клиентския достъп до услугите. ЕТАРГЕТ ЕООД не носи 
отговорност за щетите, които са нанесени.

2. ЕТАРГЕТ ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение, да прекрати 
незабавно достъпа на клиента до услугите, ако клиентът нарушил някои от 
посочените точки на тези правила.



13. Рекламации
Клиентът има право да подаде рекламация писменно на адреса на компанията 
ЕТАРГЕТ ЕООД  според действащия в момента  Търговския закон. Компанията 
ЕТАРГЕТ ЕООД поема отговорността да се произнесе по подадената рекламация  в 
рамките на 30 дни от подаването.
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