Правила и Условия за ползване на сайта Obiava.BG
След като се запознаят с настоящата Декларация за
поверителност,
потребителите, които са регистрирали
потребителско име и парола или са публикували обява, изрично
се съгласяват с правилата и условията на този сайт.
Сайта Obiava.BG изрично упоменава , че няма да предоставя
на трети лица, лични данни на потребителя с рекламни цели, без
негово изрично съгласие.
Моля преди да публикувате обява или реклама да прочетете
тези правила и условия.
Публикуване на обяви в Obiava.BG
НЕ СЕ ПРИЕМАТ (ПРЕМАХВАТ СЕ) ОБЯВИ:
1. Kоито имат порнографско съдържание / снимки /, обяви
който призовават към насилие или етническа нетърпимост, обяви
с подвеждащо заглавие или съдържание, всички други обяви
който нарушават законите на Република България.
2. В които се публикуват снимки, файлове, текстове и др.
неотговарящи на условията на сайта.
3. Музика, филми, софтуер и други стоки, които нарушават
авторски права и права на интелектуална собственост..
4. Които са без актуален телефонен номер .Те ще бъдат
изтривани без предупреждение.
5. В заглавието на обявата присъства URL адрес на сайтове,
имейл и телефонен номер.
6. Не се допуска публикуването на една и съща обява в
повече от една категория.

7. Забранено е публикуване на обяви с посочени за контакт
телефонни номера с добавена стойност /импулсни номера/.

Всички обяви който не отговарят на горепосочените
изисквания и условия, след проверка ще бъдат редактирани или
изтривани без да е нужно уведомяването на потребителят. При
повторно установяване на нарушение от един и същ потребител,
Obiava.BG си запазва правото да изтрие акуанта или да блокира
по IP некоректните потребители на този сайт.
Имайте впредвид че тези ПРАВИЛА се променят
периодично в зависимост от новите закони на Република
България. Ние не се задължаваме да уведомяваме потребителите
за тези промени.
При възникнали проблеми или въпроси, моля да се свържете
с нас от формата за контакти.
Всеки потребител е длъжен преди публикуване на обява или
реклама, да се запознае с правилата на сайта.
Отговорноста за обявите и тяхното съдържание носят единствено
техните автори. Obiava.BG не носи отговорност за нанесени
щети от трети лица.

