
 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМAЦИОННИЯ САЙТ WWW.TRAVELBOUTIQUE.BG 
 

 

Настоящият сайт е собственост на „ТРАВЪЛ БУТИК” ЕООД. 

Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона 
за авторското право и сродните му права. 
  
Потребителите получават правото да използват услугите на сайта www.travelboutique.bg 
единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго със „ТРАВЪЛ 
БУТИК” ЕООД. 

 
Категорично се забранява копирането на цели материали и използването на снимки и 
видеоматериали от сайта www.travelboutique.bg, без изричното писмено съгласие на агенцията, 
независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него.  
 
 „ТРАВЪЛ БУТИК” ЕООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и 

актуална информация, без това да изключва възможността да възникват обективни 

несъответствия или пропуски и забавяне в актуализирането на информацията. Цялата 
информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, 
без гаранция от страна на „ТРАВЪЛ БУТИК” ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от 
злонамерени атаки на трети лица. Агенцията си запазва правото да редактира страниците си и 
да прекратява достъпа до тях по всяко време.  
 
С цел да улесним достъпа Ви до информация, са изградени връзки към сайтове в интернет, 

които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни 
интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна 
информация. Тъй като агенцията няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване 
на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното 
съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.  
 

Страницата на „ТРАВЪЛ БУТИК“ ЕООД използва бисквитки, за да подобри представянето на 
информацията и да предостави персонализирани, релевантни и надеждни услуги на 

потребителите си. Бисквитките ("cookies") са малки текстови файлове, които се съхраняват на 
вашия компютър, когато посещавате определени страници. 
 
Този сайт използва Google Analytics за статистически цели. Споделената статистическа 
информация с Google не съдържа никакви лични и/или други персонифициращи данни. Тази 

информация е обект на политиката за конфиденциалност на Google. 
 
Този сайт спазва Вашите потребителски права, съгласно изискванията и ограниченията на 
Директива 2002/58/ЕО на Европейския съюз. 
  
Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация 
от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия 

за ползване. 
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