УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА БИЗНЕС УСЛУГА
Настоящите Условия за плащане регламентират начина на заплащане на използваните от Клиента
продукти и услуги, достъпни чрез http://www.biz2buy.org („Уебсайта“), който е собственост на
Вилидж Кепитъл ООД („Компанията“). Вие, в качеството си на краен клиент и потребител
(„Клиентът“) се съгласявате с тези Условия за плащане, като заявявате и гарантирате, че имате
право и съответните правомощия да се съгласите и да бъдете обвързани с такива условия.
Настоящите Условия за плащане са неразделна част от Общите условия на Компанията. С
изразеното от Клиента съгласие, с която приема Общите условия, същия приема и настоящите
Условия за плащане.
1. Цената или Таксата за предоставяните продукти и услуги са оповестени на Уебсайта
Компанията си запазва правото да променя обявените такси по свое усмотрение и без
предизвестие;
2. Дължимите такси зависят от конкретния вид и количество на поръчаните от Компанията
продукти или услуги;
3. Клиентът заплаща дължимата такса за избрания продукт или услуга съгласно начина на
таксуване, оповестен на Уебсайта и дава изрично разрешение на Компанията да начисли
посочените такси на своя доставчик на услуги за разплащане. Компанията си запазва
правото да променя начина на таксуване по свое усмотрение и без предизвестие;
4. Приложими са тези такси за предоставяните продукти, услуги и начини на разплащане с
Компанията, валидни към датата на подаване на Заявка за услуга или Заявка за абонамент
от страна на Клиента.
5. Клиентът изплаща на Компанията дължимата такса за избрания продукт или услуга, в лева,
по банков път, по сметка на Компанията, както следва:
Титуляр: Вилидж Кепитъл ООД
IBAN

BG21BUIN95611000632343

Банка:

Алианц Банк България

6. Цената или Таксата за предоставяните продукти и услуги включва разходите за
осъществяване на заяените от Клиента дейности. Разходите за транспорт, настаняване,
разплащания с трети лица, ако е необходимо и всякакви други допълнителни разходи по
организацията и извършване на заявените дейности са за сметка на Клиента и се
договарят между страните в отделно споразумение.
6. Таксите, платени за бизнес обяви и други продукти, не се възстановяват, освен ако в
договора за поръчка не е съгласувано друго;
7. В случай на принудително събиране на дължими от Клиента такси, всички адвокатски
хонорари, съдебни разноски или други разходи, направени от Компанията, се заплащат от
Клиента. В случай, че дължимото плащане не е налично, Компанията може незабавно да
спре да предоставя продукти или услуги на Клиента;
8. Всички заявки за услуги ще бъдат обработени в рамките на 2 (два) работни дни и ще бъдат
потвърдени със съобщение до предоставения имейл адрес на Клиента.
9. Клиентът следва да уведоми Компанията за открити проблеми с фактурирането или
несъответствия в рамките на 30 (тридесет) дни след датата на фактурата. Ако Клиентът не
уведоми Компанията за несъответствие в горния срок, Клиентът се съгласява да се откаже
от правото си да оспори подобни проблеми или несъответствия.
1

