
Условия на програмата «ISTYLE Comfort» 
 
 
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА 
 
1.1. Организатор на Програмата „iSTYLE Comfort„ (оттук нататък наричана "Програмата") е Ай Стайл ЕООД, с 
адрес на регистрация София, бул. Витоша 25, ЕИК: 175220335 (оттук нататък наричан "iStyle"). 
 1.2. Програмата ще се проведе в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент (наричан по-долу 
„регламентът“), който е задължителен за всички участници. С участието си в тази програма, участниците се 
съгласяват да следват и спазват всички разпоредби, срокове и условия на настоящия регламент, и 
приложимото право. 
 1.3. Правилата на програмата ще бъдат публично оповестени чрез качване в сайта www.istyle.bg, както и във 
всички магазини на iStyle. 
 1.4. Участниците в програмата са длъжни да спазват условията и реда на настоящия регламент, както е 
посочено по-долу. 
 1.5. Организаторът си запазва правото да изменя и / или допълва настоящия регламент, както и правото да 
преустанови и / или прекрати програмата, при условие, че уведоми предварително потенциалните клиенти. 
Уведомление се прави чрез качване на информация на www.istyle.bg и в участващите магазините най-малко 
един ден преди влизането на съответната мярка в сила.  
   
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛ, ПЕРИОД И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
 
2.1. Програмата се провежда във всички магазини на iStyle в България и участие може да вземе всеки, който 
желае да закупи пакета iStyle Comfort, спрямо текущите наличности. 
2.2 Програмата стартира Юли 2019, във всички магазини на iStyle в указаните часове и спрямо текущата 
наличност във всеки обект. 
 
РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМИ НА ПРОГРАМАТА 
 
3.1. Участник в Програмата е всеки клиент, който закупи пакет услуги iSTYLE Comfort, описани по-долу:  
 
Пакетът ISTYLE Comfort съдържа: 
1. Next One защитен протектор за дисплей: 3D стъкло, заедно с аксесоари за монтиране. Дебелина: 0.33mm, 
100%   прозрачност. 
2. Настройки на «Apple ID», направени от един констултант на iStyle. 
3. Заместващо устройство при сервизно обслужване. Участникът може да получи заместващ iPhone за 
периода на сервизно обслужване на неговия/нейния телефон, без допълнителни такси, до три пъти за една 
календарна година. 
4. Техническа помощ Find My iPhone, което позволява позволява съдействие за намирането на 
приблизителната локация на iOS устройство. 
 
Валидност: 1 година от датата на покупка 
 
Услугите, включени в пакета могат да бъдат използвани самостоятелно, без определен ред на предявяване и 
не са обвързани с покупка на устройство в магазините на iStyle. 
Те не могат да се прехвърлят на трети лица и могат да бъдат използвани само от лицето, извършило 
покупката. 
 
3.2 Заместващо устройство се предлага на клиентите, които предоставят повредено устройство за 
диагностика и ремонт в магазини на iStyle. 
Следните условия ще бъдат приложени по време на сервизното обслужване и предоставяне на заместващо 
устройство: 



• клиентът трябва да върне заместващото устройство преди да получи собственото отсервизирано 
устройство. 
• Ако клиентът желае да му бъде прехвърлена информацията от собственото му към замествващото 
устройство и ако това е възможно (телефонът работи, има достъп до информацията и количеството данни не 
надвишава капацитета на заместващия апарат), се заплаща такса от 24 лв с ДДС. В противен случай, клиентът 
носи отговорност за архивирането на данните си от предаденото за сервиз устройство и за данните от 
заместващото устройство. iStyle не носи отговорност за загуба на данни при предаването на устройство за 
сервиз или за тези от заместващото устройство. При връщане на заместващото устройство, iStyle ще изтрие 
данните от устройството. 
• Клиентът се задължава да поддържа Наетото устройство в добро функционално състояние и годно за употреба и 
да върне Наетото устройство в същото състояние, в което го е получил, като се има предвид нормалната степен на 
износване, дължаща се на обикновеното употребление 
• Клиентът се задължава при връщане на Наетото устройство да излезе от своя iCloud акаунт, в противен 
случай ще се счете, че задължението за връщане не е било изпълнено. 
• Наетото устройство остава изключителна собственост на iStyle за цялата продължителност на наема и се 
регистрира в програмата за управление на мобилните устройства (Mobile Device Management). В качеството си на 
собственик на Наетото устройство iStyle има право, чрез Програмата за управление, да изпрати съобщение на 
Клиента, да блокира Наетото устройство или да изтрие данните върху същото в случай, че Клиентът не спази 
условията по това споразумение. Програмата за управление iStyle няма достъп до информацията на клиента, 
съхранена на Наетото устройство. 
• Ако клиентът не върне взетото назаем оборудване в рамките на посочения по-горе срок, iStyle има право 
да блокира устройството и / или да изтрие данните от него. iStyle не носи отговорност за вреди, причинени 
на клиента и / или на трети лица вследствие на такова действие поради неспазване задълженията от страна 
на Клиента по настоящото споразумение. Тази мярка няма да бъде прилагана от Ай Стайл, ако закъснението 
при връщането на взетото под наме оборудване бъде обявено в писмена форма от клиента и страните се 
споразумеят за удължаване на срока на наем и срока за връщане. 
 
3.3 Можете да локализирате вашето устройство, ако услугата Find my iPhone е настроена на iOS устройството, 
което искате да намерите и то е свързано към интернет.  
 
 
РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
 
4.1. Тази програма дава право на участие на всяко физическо лице, което има навършени 18 години и 
пребивава на територията на България. 
4.2. Участието в тази програма предполага пълно познаване и приемане, изрично и недвусмислено, на 
настоящия регламент. 
 
РАЗДЕЛ 5. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА 
 
5.1. Организаторът не носи отговорност за щети, понесени от участниците и / или лицата, които ги 
представляват законно, във връзка с закупените продукти. 
 
РАЗДЕЛ 6. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ 
 
6.1. Организаторът на програмата е регистриран като оператор на лични данни, имащ задължението да 
осигури правна защита на тези данни. Личните данни, събрани по тази Програма, няма да бъдат разкривани 
на трети страни, освен ако организаторът не спазва задълженията, наложени от приложимото право. 
 
РАЗДЕЛ 7. НЕПРЕОДОЛИМА СИМА 
 
7.1. Непреодолима сила е всяко събитие, което не може да бъде контролирано, коригирано или предвидено, 
независимо от волята на организатора, и чието настъпване прави невъзможно изпълнението на 



задълженията, поети от настоящия регламент. Организаторът се освобождава от всякаква отговорност, ако 
изпълнението на програмата е възпрепятствано или забавено в случай на непреодолима сила или ако в 
резултат на такава непреодолима сила организаторът е възпрепятстван да изпълни някое от задълженията 
си по настоящия регламент. 
7.2. При позоваване на непреодолима сила, организаторът е длъжен да уведоми участниците в Програмата в 
рамките на 5 (пет) работни дни от настъпването на форсмажорните събития, чрез съобщение на уебсайта си.  
 
РАЗДЕЛ 8. РЕКЛАМАЦИИ И ЮРИСДИКЦИЯ 
 
8.1. Всички оплаквания, свързани с Програмата следва да бъдат направени в писмена форма и да бъдат 
изпратени до офиса на организатора с препоръчано писмо, с обратна разписка или по e-mail: sales@istyle.bg, 
в рамките на максимум 2 (два) дни от настъпването на предполагаемия инцидент. Ако този срок е 
надхвърлен, организаторът няма да вземе под внимание никакви оплаквания / жалби, свързани с 
Програмата. Жалбите, изпратени по телефона или по-късно от посочения в т.8.1. период, няма да бъдат 
обработени. 
8.2. Всички спорове между организатора и участниците ще бъдат уредени по взаимно съгласие. Когато това 
не е възможно, страните могат да се обърнат към компетентните съдилища. 
 
РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 
9.1. Приложимите закони са българските закони. 
9.2. Организаторът има право да предприеме всички необходими стъпки, в случай на опит за измама, 
злоупотреба или други опити, които могат да повлияят върху имиджа или стойността на тази Програма. 
9.3. Ако някоя от разпоредбите на настоящия официален регламент бъде обявена за невалидна, останалите 
разпоредби остават валидни дотолкова, доколкото те могат да произведат правни последици, дори и при 
липса на анулирани разпоредби. Доколкото е възможно, отменените клаузи се заменят с разумно валидна 
правна рамка, която най-добре отговаря на целта на невалидните разпоредби. 
9.4. Настоящият регламент беше завършен днес, 15.08.2019 г. 
 
       
Организатор 
Ай Стайл ЕООД 
 


