
Общи условия 
Данни за фирмата: 
 
Наименование: "ТОП-ХИДРО-БГ" ЕООД 
ЕИК: 123741785 
Седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ж.к. ИЗТОК, бл. 48 
Адрес за кореспонденция: гр. Казанлък, бул. "Александър Батенберг" 222 
Телефон: + 359 898 509 671 
E-mail адрес: nik_stefanov@abv.bg 
Уебсайт: https://top-hydro-bg.com/ 
 
Условия за ползване на сайта: 
 
Всички текстове, изображения и друга информация, публикувани в уеб 
сайта, са собственост на "ТОП-ХИДРО-БГ" ЕООД или са безплатно 
разпространявани от трети страни и са под закрила на Закона за 
авторското право и сродните му права, както и всички нормативни актове. 
 
"ТОП-ХИДРО-БГ" ЕООД не носи отговорност за текстове, изображения и 
друга информация, публикувани от потребителите на уеб сайта и си 
запазва правото да премахва или редактира информация, която е 
публикувана от потребителите. 
 
Използването на информация от уеб сайта е разрешено в случай, че е 
посочено името му като източник на информацията и има линк към 
съответната страница, на която тя се намира. 
 
Лице, което нарушава гореизброените общи условия и разпоредби, носи 
административна, гражданскоправна и/или наказателна отговорност за 
своите действия. 
 
Всеки един посетител на уеб сайтовете на "ТОП-ХИДРО-БГ" ЕООД, 
коментирайки някоя статия, се съглася с Общите условия на ползване на 
уеб сайтовете, собственост на компанията. С приемането на настоящите 
Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му 
данни (имена и e-mail адрес) за целите на директния маркетинг и се 
съгласява да получава рекламни съобщения от "ТОП-ХИДРО-БГ" ЕООД. 
Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му 
данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение 
до "ТОП-ХИДРО-БГ" ЕООД на посочените адрес или e-mail за контакти. 
 
Всеки посетител на уеб сайта https://top-hydro-bg.com/, се съгласява с 
Общите условия за използване на сайта. 



 
Цени в уеб сайта: 
 
Всички конкретни цени за нашите услуги и продукти подлежат на 
промяна от страна на "ТОП-ХИДРО-БГ" ЕООД и не е необходимо 
предварително известяване на потребителите на сайта. 
 
Полезни връзки: 
 
Комисия за защита на потребителите – https://kzp.bg/ 
Комисия за защита на конкуренцията – https://www.cpc.bg/ 
Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/ 
 
Ако имате някакви въпроси или коментари относно Общите условия за 
използване на сайта, моля свържете се с нас на e-mail: nik_stefanov@abv.bg 
 


