
 

 

 

Общи условия на страницата за плащане на Viber 

1. Общи термини и определения 

Абонаментът за стикери („услугата“) е абонаментна услуга, предлагана от Viber Media, S.a r.l 

(Viber) за фиксирана цена, която предлага на потребителите на Viber безплатно изтегляне на 

платени стикери по време на абонаментния период. Като се абонирате за Услугата в 

съответствие с инструкциите, Вие приемате, че сте съгласни с условията, изброени в този 

документ, както и с https://www.viber.com/terms/viber-terms-use/, Раздел 8.3. Viber си запазва 

правото да променя или отменя Услугата за постоянно или временно. Ако услугата бъде 

отменена за постоянно, потребителят ще бъде уведомен незабавно от техническия доставчик. 

2. Разходи за абонамент 

Тази услуга има цена, която е представена в маркетинговите страници. Услугата ще таксува 

сметката ви за мобилен телефон всеки месец с цена 1,99 лв./мес. с ДДС. Могат да се прилагат 

допълнителни такси за интернет данни. Таксите се таксуват в сметката ви за мобилен телефон 

или се приспадат от предплатения Ви кредит, докато не отмените услугата. Когато използвате 

метода за мобилно плащане, приемате споделянето на информация между нас и мобилния 

оператор за действия, свързани с таксуването. Освен това вие носите отговорност за всички 

такси, разходи, промени в услугата или абонаментния план, промени в мобилното устройство 

или други последици, които могат да възникнат от използването на мобилното плащане. 

Общите условия на мобилния ви оператор се прилагат към плащането Ви в допълнение към 

нашите Условия. Моля, имайте предвид, че използването на мобилното плащане може да 

доведе до такси, които поради различни технически причини, които са извън нашия контрол, 

не могат да бъдат възстановени. 

3. Отказ и прекратяване 

Услугата може да бъде прекратена по всяко време. Ако искате да отмените услугата, моля 

изпратете SMS на 14703 с текст STOP STIC или се обадете на телефонния номер за поддръжка и 

помощ, както е посочено. Ако искате да отмените услугата, трябва да посетите https://bg.my-

stickers.com/web-m/ и следвайте инструкциите за прекратяване на Услугата или се обадете на 

телефонния номер за поддръжка и помощ, както е посочено. 

4.  Обслужване на клиенти 

За всякакви въпроси относно Услугата или таксите можете да се свържете с нашата поддръжка, 

като изпратите имейл до mystickers@silverlines.info или като се обадите на телефонния номер 

за поддръжка на 02 492 83 70. 

5. Допълнителни условия 

За достъп до други условия във връзка с Политиката за поверителност, Условия за ползване, 

GDPR и други, моля, посетете нашия сайт: https://www.viber.com/terms/ 
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