ОБЩИ УСЛОВИЯ
за участие в и провеждане на ОНЛАЙН ТЪРГ на платформата https://occasion.sfa.bg/
Моля внимателно прочетете тези условия, преди да се регистрирате за участие в онлайн
търг и да участвате в онлайн търг на посочения сайт. Ако изпратите заявка за регистрация
в гореописаната платформа https://occasion.sfa.bg/, както и ако се регистрирате за участие в
онлайн търг, съответно участвате в онлайн търг, се счита, че приемате и сте съгласни с
тези условия. За да се регистрирате в платформата и за участие в онлайн търг
задължително следва да маркирате задължителната отметка, с която декларирате, че сте
запознат с общите условия и ги приемате. Без запознаване и приемане на настоящите общи
условия лице, което желае да участва в онлайн търг, няма възможност да се регистрира за
участие и да участва в такъв. В онлайн търг могат да участват само лица, които са се
регистрирали в платформата или за участие в онлайн търг, и са се запознали и приели
настоящите общи условия.
I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия уреждат правилата за регистрация и участие в онлайн търг,
ползването на платформата за онлайн търг, както и отношенията между “София Франс Ауто
Оказион” ЕООД, наричано по-надолу София Франс Ауто – Оказион, с ЕИК 131003636, със
седалище и адрес на управление: град София, бул. “Ботевградско шосе” N 459, и лицата,
регистрирали се в платформата или за участие в онлайн търг, както и участващите в онлайн търг –
наричани за краткост Участници/Участник, в следното интернет пространство:
https://occasion.sfa.bg/, наричано по-долу Платформата.
(2) Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на
https://occasion.sfa.bg/ Участникът се съгласява с и приема да спазва настоящите Общи условия.
(3) София Франс Ауто – Оказион си запазва правото да променя цените на стоките, обявени на
онлайн търг, както и другите параметри на предлаганите стоки без предварително
предупреждение.
(4) Материалите в сайта https://occasion.sfa.bg/ не могат да се променят, копират, разпространяват
или раздават с комерсиална цел, без предварителното писмено съгласие на София Франс Ауто –
Оказион.
(5) Търговските марки са притежание на техните собственици и всяка неоторизирана тяхна
употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби,
като нарушителят отговаря пряко за всички вреди и последици от неоторизираната им употреба.
(6) София Франс Ауто – Оказион си запазва правото да:
6.1. да откаже регистрация;
6.2. да прекрати регистрация без предизвестие;
6.3. да поиска допълнителни данни и документи за идентификация на лицата;
6.4. да деактивира регистрация, след направена заявка за това от регистриращото се лице;
ІІ. ДАННИ ЗА СОФИЯ ФРАНС АУТО - ОКАЗИОН

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на личните
данни:
1. Наименование: „София Франс Ауто - Оказион“ ЕООД.
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1839, бул. Ботевградско шосе N 459.
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от Участники: гр.
София, бул. Ботевградско шосе 459. Данни за кореспонденция: гр. София, Ботевградско
шосе 459, телефон 02/8921280, e-mail: buyback@sfa.bg
4. Вписване в публични регистри: София Франс Ауто - Оказион е регистрирано в Търговския
регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 131003636, както и е регистрирано като
администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни с Номер на
удостоверение за администратор на личните данни: № 21044
5. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран
по ЗДДС с N BG131006636.
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ТЪРГ
Чл. 3. Платформата за провеждане на онлайн търг е достъпна на адрес в Интернет
https://occasion.sfa.bg/. Чрез нея и регистрирайки се в нея лицата имат възможност да участват в
онлайн търг за употребявани автомобили на София Франс Ауто – Оказион, както и:
Да извършат регистрация и създаване на профил за участие в обявен от София Франс Ауто –
Оказион онлайн търг за определени от последното автомобили.
Да преглеждат обявените автомобили, техните характеристики, начална цена и запазена цена на
автомобила, стъпка за наддаване, срок на търга, конкретно местонахождение на автомобила и
други.
Да започнат участие в обявения онлайн търг за конкретен автомобил и да правят наддавателни
предложения с определената от София Франс Ауто – Оказион стъпка за наддаване; Да предлагат

“купи сега цена” или “направи оферта”, съобразно предоставените от София Франс Ауто - Оказион
възможности за конкретния автомобил.
Да извършват електронни изявления във връзка със регистрацията си в платформата.
Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, правилата за провеждане, участие,
обявяване на спечелил онлайн търга, както и за информацията по чл. 7, ал. 3.
Чл. 4. (1) Предполага се, че електронните изявления, извършени от участниците са извършени от
лицата, посочени в данните, предоставени от участниците при извършване на регистрация, ако
участникът е въвел съответното име и парола за достъп.
IV. РЕГИСТРАЦИЯ
Чл. 5. (1) В платформата за провеждане на онлайн търг имат право да се регистрират дееспособни
физически лица, навършили 18 /осемнадесет/ години, и юридически лица, чрез представляващите
ги, съгласно тяхната регистрация, физически лица. При регистрацията лицето, което я извършва
задължително отбелязва полето, че има навършени 18 години, в противен случай регистрацията не
може да бъде завършена.
(2) За да използва платформата за провеждане на онлайн търг, Участникът следва да въведе
избрани от него име и парола за отдалечен достъп, три имена, e-mail и телефон за връзка със
София Франс Ауто – Оказион, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.
(3) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Участника чрез извършване на онлайн
регистрация в сайта на София Франс Ауто - Оказион https://occasion.sfa.bg/, съобразно посочената
в него процедура.
(4) С попълване на данните си и натискане на бутона "Регистрация", Участникът декларира, че е
запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги
спазва.
(5) София Франс Ауто - Оказион потвърждава обратно извършената от Участника регистрация на
въведената от последния електронна поща. Създава се акаунт на Участника, чрез който последният
може да участва в обявен онлайн търг от София Франс Ауто – Оказион за конкретен автомобил.
(6) При извършване на регистрацията Участникът се задължава да предостави верни и актуални
данни. София Франс Ауто – Оказион не носи отговорност за грешно попълнени или непълни
данни при регистрацията. Участникът се задължава при промяна своевременно да актуализира
данните, посочени в регистрацията си.
V. УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ТЪРГ
Чл. 6. (1) Участниците използват интерфейса на страницата на София Франс Ауто – Оказион
https://occasion.sfa.bg/, за да започнат участие в обявен от дружеството онлайн търг за конкретен
автомобил.
(2) София Франс Ауто – Оказион помества на интернет страницата си https://occasion.sfa.bg/
автомобилите, за които може да се участва в онлайн търг, като ги обозначава с бутона “ТЪРГ”. При
натискането му Участникът бива директно насочен към платформата за провеждане на онлайн търг
https://occasion.sfa.bg/ Всички останали автомобили, поместени в интернет сайта на София Франс
Ауто - Оказион, които не са обозначени с бутона “ТЪРГ”, не се предлагат в онлайн търг и опцията
онлайн търг не е възможна.

(3) Участникът може да участва в онлайн търг и директно чрез посещението на интернет адреса на
платформата https://occasion.sfa.bg/., като избере конкретен автомобил от автомобилите, поместени
в платформата за онлайн търг чрез бутона “ТЪРГ/ТЪРГОВЕ”
(4) София Франс Ауто – Оказион определя и обявява за всеки автомобил, обявен на онлайн търг,
част или всички от следните опции :
4.1. начална цена – началната цена, от която започва наддаването за съответния автомобил.
Началната цена е фиксирана, но с различна стойност за различните автомобили.
4.2. стъпка за наддаване – наддавателно предложение, определена парична сума, с която
Участниците наддават над определената начална цена; Стъпката за наддаване е фиксирана, но с
различна стойност при различните ценови интервали.
4.3. запазена цена – цена, под която София Франс Ауто – Оказион не е съгласно да продаде
конкретния автомобил, независимо от направените наддавателни предложения, и когато нито едно
от тях не достига стойността на обявената запазена цена;
4.4. купи сега цена – цена, на която София Франс Ауто – Оказион би продало автомобила и без
наддаване, преди изтичането на обявения срок на онлайн търга и независимо от направените до
момента наддавателни предложения. В случай на налична опция купи сега цена София Франс Ауто
– Оказион посочва при цената и всички съпътстващи разходи, които следва да заплати спечелилият
Участник, за да придобие собствеността на автомобила, като, но не само – данъци, нотариални
такси и други;
4.5. направи оферта – възможност за подаване на оферта от страна на Участника за конкретен
автомобил, чрез вградените за това функционалности в системата;
(5) Изброените в чл. 8, ал. 4 опции София Франс Ауто – Оказион предоставя на Участниците чрез
вграждането на едноименен на опцията бутон в обявата за съотвения автомобил, която опция
Участникът избира чрез натискането му.
(6) Счита се, че Участник е спечелил онлайн търг, когато е налице едно от следните условия:
6.1. Участникът е начело на наддаването при завършването на търга (в случай, че онлайн търгът е
без запазена цена);
6.2.Участникътт е начело в наддаването при завършването на търга и е достигната запазената
цена (в случай, че има такава);
6.3. Участникът е използвал опцията купи сега цена (в случай, че има такава);
6.4. София Франс Ауто – Оказион е приело с обратен мейл до Участника реализирана оферта,
направена чрез вградените функционалности на системата.
(7) (1) Всеки стандартен онлайн търг е с наддаване, като явни за всички Участници са всички
направени наддавателни предложения в търга. За спечелил търга се определя Участника,
предложил най-високата цена, при условията на ал. 6, т.т. 6.1. и 6.2., или упражнилия опцията
“купи сега цена” при условията на ал. 6, т. 6.3, или направилия оферта, приета при условията на ал.
6, т. 6.4.
(8) Направените стъпки при наддаването са явно видими във всеки един търг със започнало
наддаване. Стъпката за наддаване се явява разликата между минимално допустимата цена за
следващо наддаване и текущо достигнатата цена при наддаването.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ДОСТАВКА
Чл. 7. (1) Спечелилият Участник следва да заплати достигнатата цена на автомобила, съгласно
условията на чл. 6, ал. 6, в срок до 3 (три) работни дни от датата на приключването на онлайн
търга по следната банкова сметка на София Франс Ауто – Оказион в банка ……:
IBAN: BG10STSA93000018512069
(2) При спечелен търг представител на София Франс Ауто – Оказион се свързва със спечелилия
Участник чрез обявените във формата за регистрация телефонен номер или имейл, за да го
уведоми за местоположението на автомобила /ако не е посочено в описанието на търга/, търговския
обект, където ще се сключи договор за покупко-продажба за прехвърлянето на собствеността на
автомобила от София Франс Ауто – Оказион на спечелилия Участник, съгласно правилата на чл.
144 от Закона за движението по пътищата и утвърдената нотариална практика, както и разходите,
които следва да заплати спечелилият Участник, за да придобие собствеността на автомобила, като,
но не само – данъци, нотариални такси и други. Мястото на доставка е мястото, където се сключва
договора за покупко-продажба.
(3) Прехвърлянето на собствеността на автомобила на спечелилия Участник се извършва със
сключването на писмен договор за покупко-продажба на място в търговски обект
(представителство) на София Франс Оказион съгласно разпоредбите на чл. 144 от Закона за
движение по пътищата и утвърдената нотариална практика, след пълното изплащане на цената на
автомобила от спечелилия Участник. Всички разноски по прехвърлянето на собствеността и
сключването на договор са за сметка на спечелилия Участник.
(4) В случай, че в срока по ал. 1 на настоящия член спечелилият Участник не преведе по сметката
на София Франс Ауто – Оказион цената на автомобила, София Франс Ауто – Оказион има право на
една от следните опции по избор - да отмени търга, или да обяви за спечелил следващия по ред
Участник в наддаването – при наличие на предпоставките на чл. 8, ал. 6 по-горе, като заплащането
на цената, доставката и сключването на договора се осъществяват по описаните по-горе правила.
VII. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 8. (1) Предлаганите от София Франс Ауто – Оказион стоки на онлайн търг представляват
употребявани автомобили, като с регистрацията си за участие и участието в онлайн търг
Участниците декларират, че това им е известно и приемат състоянието на автомобилите такова,
каквото е към датата на участието им в търга, с оглед характеристиката им на употребявани.
(2) Автомобилите, предмет на онлайн търг, не притежават гаранция, както и София Франс Ауто –
Оказион не се задължава да осигурява сервиз на същите.
Чл. 9 (1) Всяко направено от Участник наддавателно предложение /”наддавателна стъпка”/, както и
реализирани от Участник опции ''купи сега цена'' или ''направи оферта'', се считат за направена
оферта към София Франс Ауто – Оказион за сключване на договор за покупко-продажба по
предвидения в чл. 144 от Закона за движение по пътищата ред, която се счита за приета от София
Франс Ауто – Оказион със сключването на договор за покупко-продажба по предвидения в чл. 144
от Закона за движението по пътищата ред – с писмен договор или с писмен договор с нотариална
заверка на подписите на страните, в зависимост от това дали автомобилът е регистриран.
Изброените действия не се считат за действие за сключване на или за договор, сключен от
разстояние или договор, сключен извън търговския обект, съгласно чл. 44 и чл. 45 от Закона за
защита на потребителите /ЗЗП/.

(2) Обявяването на онлайн търг от страна на София Франс Ауто – Оказион, провеждането му,
обявяването на спечелил Участник, изпращането на потвърдителни мейли или информация от
София Франс Ауто – Оказион до Участник, включително по чл. 6, ал. 6, т. 6.4 и чл. 7, ал. 2 от
настоящите общи условия, заплащането на цената от спечелилия Участник, НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ
и НЕ СЛЕДВА да се считат като сключване на договор от разстояние или договор извън търговския
обект по смисъла на чл. 44, чл. 45 и следващите от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, или
действия, водещи до сключването на такива договори.
(3) Договорите за покупко-продажба на автомобилите, предмет на онлайн търг, след
приключването му, съответно прехвърлянето на собствеността върху същите, се сключват в
търговски обект /представителство/ на София Франс Ауто – Оказион. Тези договори не
представляват и не следва да се считат за договори, сключени от разстояние или договори,
сключени извън търговския обект по смисъла на чл. 44, чл. 45 и следващите от ЗЗП, респективно
купувачът по такъв договор – потребител по смисъла на ЗЗП, НЕ РАЗПОЛАГА с правото по чл. 50
от ЗЗП – а именно НЕ РАЗПОЛАГА с правото да се откаже от договора от разстояние или от
договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или
неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи.
VIII.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 10. (1) София Франс Ауто - Оказион предприема мерки за защита на личните данни на всеки
Участник съгласно Регламент /ЕС/ 2016/679 и Закона за защита на личните данни, като използва
комбинация от стандартни технологии и процедури за сигурност и организационни мерки, за да
защити личните данни на всеки Участник от неоторизирано използване, разкриване и достъп до
тях. За предотвратяване на злоупотреби София Франс Ауто - Оказион разполага със съвременни
съоръжения и мерки за сигурност.
а) София Франс Ауто - Оказион се ангажира да защитава личните данни, които споделя всеки един
Участник, както и се задължава служителите му и обработващите данни да спазват правата на
Участниците на неприкосновеност на личния живот и поверителност.
б) Личните данни, предоставени на София Франс Ауто - Оказион от всеки един Участник ще бъдат
използвани единствено и само във връзка с провеждането на онлайн търговете, обявяването на
спечелил онлайн търг и осъществяваната с него кореспонденция за последващото сключване и
самото сключване на договор за покупко-продажба и следните цели:
- Обработка на регистрациите за ползване на платформата за провеждане на онлайн търг и участие
в онлайн търг, предоставяне/доставяне на закупените с договор за покупко-продажба стоки, услуги
и информация;

- Връзка с Участника за предоставяне на информация относно доставката, сключването на договор
за покупко=-продажба, фактуриране, както и осигуряване на възможност за обратна връзка и
помощ на клиентите;

- Изпълнение на договорни задължения;
- За спазване на приложимите регулаторни изисквания.

в) София Франс Ауто - Оказион е регистрирано като администратор на лични данни и има право да
събира и обработва лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. С приемането
на настоящите общи условия, Участникът дава съгласието си предоставените от него лични данни
да бъдат обработвани от София Франс Ауто - Оказион и свързаните с него лица. София Франс
Ауто - Оказион гарантира, че събраните лични данни, няма да бъдат предоставяни на други лица
или използвани за цели, различни от споменатите. София Франс Ауто - Оказион използва защитен
обмен на данните.
2) Участникът има право на информация и да поиска: информация за това дали отнасящи

се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите
данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
съобщение в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както
и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко
автоматизирано обработване на лични му данни.Има право на корекция, да поиска: да
бъдат заличени, коригирани или блокирани лични му данни, обработването на които не
отговаря на изискванията на закона; да бъдат уведомени третите лица, на които са били
разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение
на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. Има право на
възражение: да възрази срещу обработването на личните му данни при наличие на
законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на
съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани; да възрази срещу
обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Има право на
ограничаване на обработването, ако: оспорва верността на данните, за периода, в който
трябва да се провери верността им; или обработването на данните е без правно основание,
но вместо да бъдат изтрити, може да поиска тяхното ограничено обработване; или повече
нямат нужда от тези данни (за определената цел), но има нужда от тях за установяването,
упражняването или защитата на правни претенции; или е подал възражение за
обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са
законни. Има право на преносимост на данни: може да поиска от администратора да
предостави личните му данни, които му е поверил в организиран, подреден, структуриран,
общоприет електронен формат ако: администраторът обработва данните съгласно договора
и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно
задължение и обработването се извършва автоматично; Има право на жалба: пред
администратора на лични данни – „София Франс Ауто - Оказион“ ЕООД; пред Комисия за
защита на личните данни; пред регулаторния орган, в рамките на ЕС.
(3) От съображения за сигурност на личните данни на Участниците, София Франс Ауто - Оказион
ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Участниците в момента на
регистрацията.
(4) София Франс Ауто – Оказион има право да съхранява данни в крайното съобщително
устройство, освен ако Участникът изрично изрази несъгласието си за това.
(5) Участникът се съгласява, че София Франс Ауто – Оказион има право да събира, съхранява и
обработва данни за поведението на Участника при използването на платформата за онлайн търг.

Чл. 11. (1) Във всеки момент София Франс Ауто – Оказион има право да изисква от Участника да
се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на
регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) Всеки регистрирал се в платформата носи отговорност за верността на въведените от него
лични данни, както и с регистрацията декларира, че въведените от него лични данни са негови и не
са откраднати от трето лице. В случай, че това се окаже невярно, регистриралият се носи пълна
отговорност за всякакви вреди пред третото лице, а София Франс Ауто – Оказион има право да
сезира органите на МВР, Прокуратурата и Комисията за личните данни за извършената
злоупотреба и кражба на лични данни.
IX.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 12. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от София Франс Ауто - Оказион, за
което последният ще уведоми всички регистрирани Участници чрез публикуване в платформата на
изменените общи условия.
(2) София Франс Ауто – Оказион и Участникът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на
тези общи условия ще има действие спрямо Участника в един от следните случаи:
А) след публикуването им на сайта на София Франс Ауто – Оказион и ако Участникът не заяви в
14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
Б) с изричното му приемане от Участника чрез профила му в сайта на София Франс Ауто –
Оказион;
(3) Участникът се съгласява, че всички изявления на София Франс Ауто – Оказион във връзка с
изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена
от Участника, при регистрацията. Участникът се съгласява, че електронните писма, изпратени по
реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие
спрямо него.
Чл. 13. София Франс Ауто - Оказион публикува тези общи
https://occasion.sfa.bg// заедно с всички допълнения и изменения в тях.
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X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 14. София Франс Ауто – Оказион има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и
без да дължи обезщетение да прекрати едностранно регистрацията на Участника, в случай че
установи, че Участникът използва платформата за онлайн търг в нарушение на настоящите общи
условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или
общоприетите правила и практика в търговията.
XI. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 15. Участникът се задължава да обезщети и да освободи от отговорност София Франс Ауто Оказион при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни
или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски),
произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по настоящите общи
условия или сключения впоследствие договор за покупко-продажба, (2) нарушение на авторски,
продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална
собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Участникя,
за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране на данни от Участниките

Чл. 16. София Франс Ауто - Оказион не носи отговорност в случай на непреодолима сила,
случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, проблеми с
банковите преводи, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 17. (1) София Франс Ауто - Оказион не носи отговорност за вреди, причинени от Участника на
трети лица.
(2) София Франс Ауто - Оказион не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди,
изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Участникът в процеса на
използване или неизползване на платформата за онлайн търг и последващото сключване на
договори за покупко-продажба.
(3) София Франс Ауто - Оказион не носи отговорност за времето, през което платформата не е била
достъпна поради непреодолима сила.
(4) София Франс Ауто - Оказион не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации
под продуктите, новините и статиите в интернет страницата му и в платформата за онлайн търг.
Чл. 18. (1) София Франс Ауто - Оказион не носи отговорност в случай на нерегламентирано
преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на
информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до
информация и други сходни последствия.
(2) София Франс Ауто - Оказион не носи отговорност в случай на загуба или промяна на данни
настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Участникя,
ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Участника.
XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 19. (1) Участникът и София Франс Ауто – Оказион се задължават да защитават взаимно своите
права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в
процеса на изпълнение на тези общи условия или сключен договор между страните.
(2) Участникът и София Франс Ауто - Оказион се задължават по време и след изтичане на периода
на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена
между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и
електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 20. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор, в
това число и договор за покупко-продажба между София Франс Ауто – Оказион и Участник, с
предимство се прилагат клаузите на договора.
Чл. 21. За неуредените тук въпроси се прилагат законите на Република България.
Чл. 22. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Участници в платформата за онлайн
търг https://occasion.sfa.bg/, считано от 01.11.2021 г.

