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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР НА МАЙКРОСОФТ 

  

 Този документ урежда използването на софтуер на Майкрософт Корпорейшън, САЩ („Майкрософт”), който може 
да включва свързана с него медия, печатни материали, клиентски софтуер, както и "онлайн" или електронна 
документация (заедно и поотделно наричани "Продукти"), предоставени от Майкрософт на „Мобилтел” ЕАД 
(„Мобилтел”). Мобилтел предоставя Продуктите на свои клиенти на услугата „Mtel Smart Server”. Мобилтел не е 
собственик на Продуктите и тяхното използване може да бъде ограничено, за което Мобилтел информира 
своите клиенти – крайни потребители на Продуктите. Правото на крайните потребители да използват 
Продуктите за целите на услугата „Mtel Smart Server” е предмет на сключен индивидуален договор между 
Мобилтел и крайния потребител, като се регулира и от настоящите общи условия.  

"Клиентски Софтуер" означава софтуер, собственост на Майкрософт, ползван от Краен 
потребител по силата на индивидуален договор за услуги, сключен с Мобилтел, който 
позволява Устройство да има достъп за използване на услугите или функционалността, 
предоставена/-и от сървърен софтуер. 
"Устройство" означава: компютър, работна станция, терминал, преносим компютър, 
пейджър, телефон, персонален цифров помощник, "smart phone", сървър или друго 
електронно устройство. 
"Сървърен софтуер" означава софтуер, собственост на Майкрософт, който предоставя услуги 
или функционалност на компютър, действащ като сървър. 
"Софтуерна документация" означава всеки документ, предназначен за Крайния потребител, 
включен в сървърния софтуер.  
„Краен потребител” – физическо или юридическо лице, което е сключило индивидуален 
договор за ползване на услугата „Mtel Smart Server” с „Мобилтел” ЕАД. 
 
ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ. Правата на собственост и правата на 
интелектуалната собственост върху Продуктите и съставните им части , включително, но не 
само всякакви изображения, снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст и "аплети", 
вградени в продуктите, са собственост на Майкрософт или неговите доставчици. 
Продуктите са обект на закрила на авторското и сродно право съгласно  националното и 
международно законодателство в областта на закрилата на интелектуалната собственост. 
Достъпът или употребата на Продуктите от страна на Краен потребител не води до 
придобиването от страна на Крайния потребител на право на собственост върху тези 
Продукти или каквито и да е други права на интелектуална собственост. 
 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СОФТУЕР.  Крайните потребители имат право да използват 
Клиентски софтуер само в съответствие с инструкциите и във връзка с услугите, 
предоставяни от Мобилтел. Крайните потребители нямат право да премахват, променят или 
прикриват търговска марка или други означения за право на собственост, които се 
съдържат в или върху Продуктите. 
 
КОПИЯ. Крайните потребители нямат право да правят копия на Продуктите. Крайният 
потребител е длъжен да изтрие или унищожи Клиентския софтуер при прекратяване или 
разваляне на договора му с Мобилтел, при получено известие от Мобилтел или при 
прехвърляне на Устройство на Крайния потребител на друго лице или организация, в 
зависимост от това кое от тези събития се случи първо.  
 
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ОБРАТЕН ИНЖЕНЕРИНГ, ДЕКОМПИЛАЦИЯ И РАЗДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВНИ 
ЧАСТИ. Крайният потребител няма право да извършва обратен инженеринг, декомпилиране 
или разделяне на съставни части на Продуктите. 
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ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. Крайният потребител няма право да отдава под наем, на лизинг, да 
залага, пряко или непряко да прехвърля или да разпространява Продуктите на трети лица, 
както и да разрешава достъп на трети лица до и / или да разрешава използване на 
функционалностите на Продуктите, освен с цел за осигуряване на достъп до 
функционалностите на Продуктите под формата на софтуерни услуги в съответствие с 
условията на това споразумение. 
 
УПОТРЕБА ПРИ ВИСОК РИСК. Продуктите не са устойчиви на грешки и не е гарантирано, че 
ще работят без грешки и/или непрекъснато. Крайният потребител не трябва да използва 
Продуктите в ситуация, при които грешка в Продукта (ите) може да доведе до смърт или 
тежка телесна повреда на трето лицеили увреждане на околната среда ("употреба при висок 
риск "). Употреба на Продуктите при висок риск може да включвабез ограничение следното: 
употреба на Продуктите във или по отношение на въздухоплавателни средства или други 
видове масов транспорт на хора, ядрени или химически съоръжения, животоподдържащи 
системи, имплантируемо медицинско оборудване, моторни превозни средства или системи 
на оръжия. Употреба при висок риск не включва използването на Продуктите за 
административни цели, за съхранение на конфигурационна информация, инженеринг и / 
или конфигурационни инструменти, или други приложения, които не са контролиращи, 
грешка при които няма да причини смърт, телесно увреждане или екологична щета. Тези 
неконтролиращи приложения може да комуникират с приложенията, които извършват 
контрола, но не трябва да бъдат пряко или косвено отговорни за контролната функция. 
 
ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА. Всяка поддръжка на Продуктите ще бъде предоставяна от 
Мобилтел, а не от Майкрософт, негови клонове или дъщерни дружества. 
   
ГАРАНЦИИ, ОТГОВОРНОСТ, ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ МАЙКРОСОФТ. В допустимите от закона 
граници Майкрософт, неговите дъщерни дружества и клонове не носят отговорност за 
вреди, независимо дали са преки, непреки, съпътстващи или последващи, които са 
причинени в резултат на използването на софтуерните услуги. 
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ. Без да се засягат други права, Мобилтел може да прекрати права на 
Крайният потребител да използвате Продуктите, в случай че се установи нарушение на 
настоящите Общи условия. В случай на прекратяване или разваляне на договора между 
Мобилтел и Крайният потребител, Крайният потребител е длъжен  да спре да използвате 
Продуктите, както и да унищожите всички копия на Продуктите и всички техни съставни 
части. 
 
 
 
 
 


