
Общи условия за онлайн поръчки и доставка на SIBIRSKOZDRAVE.INFO 

 

SIBIRSKOZDRAVE.INFO е регистриран клиент и консултант на Корпорация SIBERIAN HEALTH - 

Корпорация "Сибирское здоровье" (Россия, г. Новосибирск), действаща за България чрез 

„СИБИРСКО ЗДРАВЕ-БЪЛГАРИЯ” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията 

под ЕИК: 175112498, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район Лозенец, ул. 

Николай Лилиев № 18. 

 

SIBIRSKOZDRAVE.INFO си запазва правото по всяко време да променя, добавя или заличава части от 

изброените по-долу общи условия. Отговорност на посетителите на сайта е да проверяват 

условията при всяко посещение непосредствено преди да използват сайта. В случай, че посетител 

продължи да използва сайта след публикуване на промени в настоящите условия, същото се смята 

за потвърждение, че приема и се съгласява с направените промени. 

 

С настоящото се съгласявате, че всички последващи ваши поръчки се регулират от общите 

условията за онлайн поръчки и доставка, приложими до публикуването на промени и изменения в 

тях, а след това в съответствие с новите изменени общи условия. 

 

SIBIRSKOZDRAVE.INFO e независим регистриран клиент и консултант на  Корпорация «Сибирско 

здраве» (Siberian health International). Работата на уебсайта SIBIRSKO.INFO се осъществява при 

спазване на законите, корпоративните правила и стандарти. 

 

SIBIRSKOZDRAVE.INFO доставя продуктите на Корпорация «Сибирско здраве» в  България на 

официалните цени фиксирани от Корпорация "Сибирско здраве" за България. 

 

SIBIRSKOZDRAVE.INFO е презентационен сайт, който има за цел да популяризира и разпространява 

продуктите на корпорация "Сибирско здраве", а също така да регистрира независми консултанти в 

МЛМ (Мулти Левел Маркет) мрежата на корпорацията. 

 

1. ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ НА УСЛОВИЯТА 

Поръчките на продукти от уеб сайт www.sibirskozdrave.info са чрез наложен платеж през спедитор. 

За целта предварително и добровлно трябва да си създадете потребителски акаунт на 

www.sibirskozdrave.info. 

 



Чрез поръчката на продукти от SIBIRSKOZDRAVE.INFO (както онлайн, така и по друг начин) или 

посредством приемане доставката на такива продукти съгласно представената ви фактура на 

спедитора за наложен платеж, приемате и се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите общи 

условия. SIBIRSKOZDRAVE.INFO си запазва правото едностранно да променя тези условия по всяко 

време без изрично предизвестие за това. 

 

2. НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ДРУГИ ДОКУМЕНТИ 

Настоящите условия не могат да бъдат допълвани, променяни или изменяни от прилагането на 

друг(и) документ(и). Всеки опит за промяна, допълване или изменение на тези условия е 

недействителен и не поражда действие, освен ако не изрази писмено съгласие за това. 

 

3. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА 

За да поръчате продукт и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва: 

Да имате навършени 18 години. 

Да имате постоянен/настоящ адрес в България или друга страна членка на ЕС. 

Да сте се съгласили с настоящите Общи условия. 

Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка. 

Да осигурите достъп и възможност за получаване на продукта. 

 

За да извършвате поръчки, е необходима регистрация. Достатъчно е да въведете данни за адрес 

на доставка всеки път, когато правите поръчка. След избор на продукт, потребителят въвежда 

количество, което желае да поръча. За да се потвърди поръчката е нужно да се избере бутон 

"Потвърди". 

 

Потребителят получава потвърдително писмо на електронната си поща, който е посочил. 

 

SIBIRSKOZDRAVE.INFO може да поиска допълнително потвърждение на въведената от потребителя 

информация или доуточняване на подробности по поръчката. В случай, че не бъде доказана 

достоверността на подадената ни информация или поръчката не бъде доуточнена, това 

автоматично води до отказ от приемане на поръчката с или без изрично уведомление за това. 

 

4. ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИ И ПОПЕЧИТЕЛИ 



Въпреки че SIBIRSKOZDRAVE.INFO не разрешава използването на услугите от лица, ненавършили 18 

години, се допуска, че е възможна поръчката на стоки от деца. В такива случаи 

SIBIRSKOZDRAVE.INFO не носи отговорност за постъпките на непълнолетните, а отговорността се 

поема от техните родители и попечители. 

 

SIBIRSKOZDRAVE.INFO съветва родителите да вземат мерки в случай, че не желаят да носят 

отговорност за продукти, поръчани и/или заплатени към SIBIRSKOZDRAVE.INFO. 

 

5. ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 

Посочените цени не се определят от SIBIRSKOZDRAVE.INFO - те са крайни (с включен ДДС). 

 

6. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

Плащания на платформата на сайта SIBIRSKOZDRAVE.INFO не се извършват по какъвто и да е начин. 

Продуктите се получават чрез наложен платеж от спедиторска фирма. 

 

7. ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ НА САЙТА 

С настоящото се считате за уведомени, че е възможно и допустимо информацията, дадена за 

определен продукт, да съдържа неточни или непълни данни, включително относно цената или 

наличността на продукта. SIBIRSKOZDRAVE.INFO предупреждава, възможно е информацията, 

съдържаща се на сайта да е непълна или неточна. Поправките на грешки и обновяваването 

съдържанието на сайта може да по всяко време. 

 

8. ОТКАЗ ОТ ДОСТАВКА ОТ СТРАНА НА SIBIRSKOZDRAVE.INFO 

SIBIRSKOZDRAVE.INFO има правото да откаже или отмени всички поръчки за продукти и/или 

услуги, които са показани с грешна цена, отстъпка или компенсация, или съдържащи друга неточна 

информация или печатнa грешкa. Всички такива поръчки, независимо дали първоначално са били 

потвърдени, могат да бъдат отказани или отменени. 

 

SIBIRSKOZDRAVE.INFO си запазва правото да откаже поръчка, в случай че поръчката е извършена от 

клиент, който системно отказва поръчки или има съмнение, че дава невярна и неточна 

информация. 

 

9. ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА 



Всеки клиент има правото да се откаже от поръчаните стоки в срок до 14 РАБОТНИ ДНИ от 

получаването им в случай, че същите не са били използвани, не е нарушена целостта на 

опаковката им и са във вида, в който са били получени съгласно изискванията на чл.55 във връзка с 

чл.54 от ЗЗП. Заедно с продукта клиентът задължително трябва да изпрати и документа за наложен 

платеж на спедитора ("Еконт-експрес", "Спиди"), с който е получил и съответно платил продукта. 

 

В случай че до 24ч. от получаването на даден продукт бъде констатиран негов дефект и не е 

нарушен търговския вид на продукта и опаковката, SIBIRSKOZDRAVE.INFO се ангажира той да бъде 

подменен с нов съгласно гаранционните условия на производителят или да възстанови 

заплатената от клиента стойност на продукта в срока по чл.55, ал. 6 от ЗЗП. След изтичане на срока, 

в който потребителят следва да упражни правото си на отказ или при нарушаване на търговския 

вид или опаковката на продукта, връщане и замяна на продукта не се извършват. Транспортните и 

други разходи по получаване и връщане на продукта в тези случаи са за сметка на потребителя. 

 

Когато SIBIRSKOZDRAVE.INFO поради някаква причина не може да изпълни доставка, потребителят 

ще бъде своевременно уведомен и платените от него суми ще бъдат възстановени в срок до 30 

дни от датата, на която SIBIRSKOZDRAVE.INFO е следвало да изпълни доставката. 

 

10. ДОСТАВКА 

Доставки се извършват чрез спедиторските фирми “Еконт-експрес” и "Спиди" за сметка на 

потребителя. 

 

11. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ 

SIBIRSKOZDRAVE.INFO не търгува, цените на продуктите са без надценка. Информирането и 

консултацията са безвъзмездни и напълно безплатни. SIBIRSKOZDRAVE.INFO е регистриран клиент 

на SIBERIANHELATH.COM, което не го прави дистрибутор, склад, едноличен търговец, дружество и 

прекупвач на продуктите на SIBERIANHELATH.COM, а само консултант. 

 

12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Личните данни (име и фамилия, мейл, телефон и адрес за доставка) се събират само и единствено 

с цел доставка на продуктите до потребителите и без тези данни би било невъзможно. Личните 

данни се въвеждат при всяка заявка за продукти на потребителя и се използват еднократно. Не се 

създава и съхранява база от данни от данните на потребителите. 

 



SIBIRSKOZDRAVE.INFO не отдава, продава или разпространява по друг начин вашите лични данни 

на трети лица, освен когато това не е наложително по силата на закон или съдебен акт, защото е 

неморално. 

 

13. НЕПОИСКАНИ СЪОБЩЕНИЯ 

SIBIRSKOZDRAVE.INFO не изпраща непоискани съобщения и без съгласие от страна на потребителя. 


