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Общи условия за реклама в сайта 

www.TOPHOTELS.bg 
Актуализация към 01.04.2016 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ  

 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за реклама в сайта www.tophotels.bg. 

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и сайта www.tophotels.bg собственост 

на БОДО СЪЛЮШЪНС ООД, с който получавате правото да Ви бъде изграден Профил описващ и 

представящ Вашия Хотел. 

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като 

Клиент на услугите предлагани в сайта www.tophotels.bg . 

Потребителите получават правото да използват информацията в сайта със Специална селекция 

Хотели в България. 

Сайта www.tophotels.bg  е насочен да информира и запознае потребителя, с хотела и 

предлаганите от него услуги и актуални предложения. 

Сайта www.tophоtels.bg   е с директна връзка ГОСТ / ХОТЕЛ, с основна цел да свърже Клиента с 

хотела и да получи неговите актуални оферти – директно от самия хотел, без допълнителни 

такси и комисионни. 

 

II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 

 

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното 

значение: 

 

"КЛИЕНТ" е всяко физическо или юридическо лице, което желае да използва предлаганите 

рекламни услуги в сайта, като рекламодател. 

 

"ХОТЕЛСКИ ПРОФИЛ"  е редактиран профил създаден за всеки КЛИЕНТ поотделно, който 

съдържа в себе си: 

 Атрактивна снимкова галерия  

 Име на хотел 

 Лого на хотел 

 Локация с линк към Карта на хотела базирана на Google MAPS 

 Подбрана основна информация за: „Настаняване“; „Близо до“; „Услуги“; „Награди“; 

“Актуални предложения“ 

 Бутон „Резервирай“ – Директна Препратка към форма за резервация в собствения сайт 

на „КЛИЕНТЪТ / ХОТЕЛЪТ“ или страницата с контактната информация - рецепция хотел. 
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 Бутон „Виртуален тур“ - Директен линк към всеки „КЛИЕНТ / ХОТЕЛ“ разполагащ със 

заснет виртуален тур „при липса на такъв, срещу допълнителна сума може да бъде 

създаден такъв за една или повече локации по избор“. (При желание от страна на 

клиента бутона за виртуалния тур може да бъде неактивен.) 

 АКТУАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - Допълнителен Информационен текст бокс с  актуални 

предложения без ограничение на количеството текст с директен линк към всяко 

актуално предложениe или раздел в сайта  с актуални предложения. 

"УСЛУГА/и" на сайта включва: 

 

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта  за всеки 

клиентски профил поотделно; 

- създаване, редакция и персонализация на ХОТЕЛСКИ ПРОФИЛ 

- информация за регион 

- информация за България 

- помощна информация за потребителя с важни телефонни номера и информационни 

центрове 

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Клиенти по пощата, по телефон или 

по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и 

услуги. 

„ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ” – сума в BGN дължима за една календарна година без ДДС, за 

активиране на хотелски профил. 

„РЕКЛАМЕН БАНЕР” – рекламно каре с размери 300/250 px с динамично или статично 

изображение, позициониран в долната част на всеки раздел и профил в сайта, съдържащ 

директен линк към подаден от клиента адрес (пример: http://твоясайт.com).  

 

III. УСЛУГИ, ИЗИСКВАЩИ РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Задължително подадена информация за регистрация: 

- ИМЕ НА ХОТЕЛ : 

- ТИП НА ХОТЕЛА: ГРАДСКИ | МОРСКИ | ПЛАНИНСКИ | СПА | ГОЛФ 

- ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА на хотела: 

- ФИРМА: 

- МОЛ: 

- НОМЕР ПО ЕИК / ЗДДС: 
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- АДРЕС: 

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: 

- ТЕЛЕФОН за връзка: 

- И‐МЕЙЛ за връзка: 

Създаването на индивидуален профил в сайта  www.tophotels.bg  е срещу задължително 

подадена информация, необходима за създаването на профил и платена такса, според 

съответния план.  

www.tophotels.bg  си запазва правото да прецени дали да отстрани или ограничи 

потребителски профил, които счита за неприемлив, както и в случай, че има основателни 

съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия. 

На всеки 3 месеца от началната дата на създаване и постъпила платена такса към съответния 

профил, www.tophotels.bg се ангажира да осъвремени информацията в профила, след 

предварително подадена такава от самия хотел. 

 

IV. АВТОРСКИ ПРАВА 

 

1. Всички права са собственост на сайта www.tophotels.bg . Всички права на интелектуална 

собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на 

закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното 

им използване представлява закононарушение и влече гражданска, 

административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото 

българско законодателство. 

 

2. Материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative 

Commons. Използваните материали трябва задължително да съдържат линк с препратка към 

раздела в сайта от където се ползват. 

 

V. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Сайтът www.tophotels.bg  може да предоставя събрана статистическа информация за 

посещаемост на рекламодатели и рекламни агенции, които водят статистика за кликове и 

други действия на потребителите върху рекламни банери, директни линкове и посещаемост за 

целите на директния маркетинг. 

 

V. ОРГАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

 

БОДО СЪЛЮШЪНС ООД като собственик на сайта www.tophotels.bg  прави всичко възможно, за 

да поддържа вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността 
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инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. БОДО СЪЛЮШЪНС ООД не 

носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по 

какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. 

Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско 

законодателство, без гаранция за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки 

на трети лица. 

 

БОДО СЪЛЮШЪНС  ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на 

трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана 

употреба на услугите на сайта. 

 

VI.a ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 

Цени за различните абонаменти: 

 ЕДНОКРАТНО | ПЪРВОНАЧАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ – 245.00 / 125.00 BGN 

 ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | СЛЕД ПЪРВАТА ГОДИНА – 160.00 / 90.00 BGN 

 

VI.b РЕКЛАМЕН БАНЕР 

Цени за различните периоди: 

 1 СЕДМИЦА – 25.00 / 15.00 BGN 

 4 СЕДМИЦИ – 75.00 / 50.00 BGN 

 

VII. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

Всеки КЛИЕНТ / ХОТЕЛ желаещ да участва в рекламния сайт  www.tophotels.bg  е длъжен да 

заплати такса ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ. 

Таксата за подновяване на ПРОФИЛ „ГОДИШНА АКТУАЛИЗАЦИЯ“ се заплаща в срок от 10 

работни дни преди изтичането му. 

Таксата за РЕКЛАМЕН БАНЕР се заплаща преди стартиране на заявения рекламен период. 

Банкова сметка: 

Банка: Райфайзен Банк 

IBAN: BG63  RZBB  9155 1034 0525 00 

BIC: RZBBBGSF 

 

VIII. ПРОМЕНИ 

 

С приемане на настоящите Общи условия: 

http://www.tophotels.bg/


Тел./Tel: + 359 879 34 30 19; 879 34 30 21
e-mail: office@bodosolutions.com; design@bodosolutions.com

web: bodosolutions.com

„КЛИЕНТЪТ / ХОТЕЛЪТ“  се съгласява с обработването на предоставените от него при 

попълване на заявка за регистрация данни за целите на директния маркетинг и създаването на 

рекламно информационен профил.  

Информация за промени в общите условия за ползване на сайта и информация по отношение 

на такси към предлаганите услуги се изпращат от сайта www.tophotels.bg на посочените 

контактни данни. 

 

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния съвет 

на БОДО СЪЛЮШЪНС ООД  и влизат в сила считано от 01.04.2016 г. 

http://www.tophotels.bg/

