
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

Въведение 

Този сайт е собственост на ГЕЛОМ ЕООД, дружество, регистрирано в Република България. 

Това е официалната страница на книгата "Taйната на коремната преса’ 

Книгата е достъпна само на хартиен формат на български език. 

Тя може да бъде закупена само онлайн, чрез този сайт. 

Авторските права на книгата и absthesecretrevealed.com като имена на домейни са собственост на 

ГЕЛОМ ООД. 

Сайтът предлага следната услуга - закупуване на онлайн версия на книгата "Taйната на коремната 

преса’ 

Сайтът е достъпен чрез интернет. Качеството на интернет връзката, използвана за достъп до сайта 

е отговорност на потребителя. 

Разходите за интернет доставчик се изплащат от потребителя.  

ГЕЛОМ EООД не може да гарантира качеството на интернет връзката и не може да бъде подведен 

под отговорност при неспособност да използвате някои услуги, ако интернет връзката не е 

достатъчно добра, или поради дефекти в хардуера. 

Сайта функционира най-добре с най-новата версия на най-популярните браузъри (Mozilla, Google 

Chrome, Safari, Internet Explorer). 

Приложение 

Използването на услугата, предоставяна от интернет страницата, се регулира от настоящите Общи 

условия. 

Общите условия представляват договор, който урежда отношенията между ГЕЛОМ EООД и 

ползвателите на услугата, предоставяна от сайта. Настоящите Общи условия се прилагат за цялото 

съдържание на този сайт. 

Ако някоя от разпоредбите в настоящите Общи условия се обяви за недействителна, всички други 

разпоредби, остават изцяло в сила. 

Регистрация на потребителя на сайта означава, че потребителят напълно приема настоящите 

Общи условия и е съгласен да се придържа към тях. 

ГЕЛОМ ООД си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия по всяко време и без 

предизвестие, поради което то не може да бъде подведено под отговорност, ако потребителят не 



е запознат с текущата версия. Последната версия на Общите условия може да се види по всяко 

време, като посетите сайта. 

Използването на този уеб сайт и на услугата, предоставяна от него след всяка актуализация, 

предполага съгласие на потребителя да се обвърже с условията му, според поправките. 

Следователно ГЕЛОМ ООД препоръчва винаги да се запознавате с Общите условия при 

използване на този уеб сайт. 

АВТОРСКО ПРАВО 

Авторските права на книгата са собственост на ГЕЛОМ EООД . 

Всички текстове, графики, снимки, анимации, видео и клипове съдържащи се на интернет 

страницата absthesecretrevealed.com са обект на авторско право и са интелектуална собственост 

на ГЕЛОМ EООД и не могат да бъдат възпроизвеждани, използвани или представени без изрично 

разрешение . Всяко разпространение на файлове , получени от ползвателите при условията на 

този сайт, или на части от такива файлове, представлява нарушение на Закона за авторското право 

и сродните му права, и се преследва от закона. 

Нищо, съдържащо се в този сайт, не може да се тълкува като предоставяне на лиценз или право 

на ползване като търговска марка, без предварителното писмено разрешение на ГЕЛОМ ООД. 

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА 

Сайтът предлага следната услуга – закупуване на онлайн версия на книгата Abs: The Secret 

revealed. За да закупи книгата , потребителят е длъжен да се регистрира. 

Достъп до книгата и изтегляне на цифровото съдържание  

В 7-дневен срок от плащането на цената  потребителят получава потребителско име и парола на 

имейл адреса си , които дават достъпа до онлайн четец на книгата + бонус видео клипове, както и 

възможност за изтегляне на книгата в PDF формат. 

Книгата е достъпна за четене от потребителя чрез логване на интернет страницата в рамките на 1 

година, считано от изплащането на цената. Книгата , която е обект на продажба на този сайт , може 

да се чете на компютър или специализиран четец на електронни книги .  

Моля, обърнете внимание : В случай на проблеми с получаването на книгата на хартиен 

носител в рамките на посочения 7-дневен период или с регистрирането на интернет страницата 

в рамките на посочения по-горе 1-годишен период , потребителят трябва да се свърже  с екипа 

за поддръжка: tainata@lazarangelov.com 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Файловете, предоставяни на потребителите, са предназначени само за лично ползване.  

- Забранено е използването съдържанието на този сайт за комерсиални цели. 



- Забранено е да се прехвърля или съхранява съдържанието на този сайт (изцяло или частично) в 

друг уебсайт . 

Следните действия от страна на потребителите представляват нарушение на Закона за авторското 

право и се наказват от закона : 

- Печат и копиране на получени файлове на хартиен носител , с изключение на едно копие за 

лична употреба . 

- Публикуването на линк към получените файлове на сървъра , собственост на потребителя или на 

друго място в Интернет. 

- Споделяне на връзка за изтегляне на файл , получена чрез този сайт в имейл , софтуер за 

незабавни съобщения ( Skype , ICQ и т.н.) , чрез SMS или по други начини. 

- Предоставяне на закупената електронна книга като файл или разпечатка на хартиен носител на 

трети лица. 

Моля, имайте предвид : Тъй като всяка покупка на е-книга е персонализирана за индивида, 

който са закупил книгата , търговци не могат да закупуват книги от името на клиенти . 

ПЛАЩАНИЯ 

ГЕЛОМ EООД  приема плащания в брой (Наложен платеж). След доставяне на книгата от куриер. 

Доставката е безплатна и се поема от Гелом ЕООД. При рекламация клиента е задължен да 

заплати рекламацията. 

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ 

Имате пълен 30-дневен срок, за да тествате програмата на "Taйната на коремната преса’ 

Ако по някаква причина по време на 30-дневния период на възстановяване на сумата, вие сте 

недоволни от продукта , просто подайте  молба чрез нашата форма за контакт. Ние ще обработим 

връщането на сумата и то ще бъде кредитирано в рамките на 10 работни дни. Всички продажби 

след 30-дневния срок за възстановяване са окончателни. 

 

Ako закупената от вас книга е се установи, че е дефектна при връщане Гелом ЕООД си запазва 

правото да не връща сумата  на клиента. Гелом ЕООД си запазва правото избере каквато и да е 

форма за дефект. 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

Този сайт се намира на територията на Република България. ГЕЛОМ EООД е компания , 

регистрирана в София, България . Затова Софийски Градски Съд е компетентен в случай на 

съдебно производство. 



Всички правоотношения, които не са регулирани от тези Общи условия, се уреждат от 

разпоредбите на законодателството, които в момента са в сила в Република България и на 

съответните директиви на ЕС. 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

ГЕЛОМ EООД не носи отговорност за загуби, задължения, щети (преки, непреки или последващи), 

телесна повреда или разходи от всякакъв вид, които могат да бъдат понесени от потребителя в 

резултат от или които могат пряко или косвено да възникнат от достъпа и използвате на този уеб 

сайт и информацията, съдържаща се от тук насетне. 

Програмите и информацията, съдържащи се в този сайт и в тази книга не са медицински грижи, а 

по-скоро представляват обобщен опит на автора и са предназначени само за информационни и 

образователни цели. Авторът (ЛАЗАР АНГЕЛОВ) и ГЕЛОМ EООД по никакъв начин не носят 

отговорност за каквито и да било травми или наранявания, или за всяко влошаване на здравето, 

които могат да бъдат изпитани от потребители, които прилагат програми и хранителни планове. 

Предоставената информация, свързана с хранителния режим, е само за информационни цели и не 

може да бъде подходяща за всички хора. 

Този сайт и информацията, съдържаща се на него са предназначени за употреба само от здрави 

възрастни. Сайтът не е предназначен да се използва от лица под 18-годишна възраст (или 

навършване на пълнолетие в юрисдикцията, в която пребивавате), бременни жени или лица с 

всякакъв вид заболявания. 

 

Препоръчваме ви да се консултирате с Вашия лекар преди да започнете план за упражнение или 

смяна на диетата. 

 


