Правила за натпревар
Општи услови
Овие услови ги утврдуваат правилата кои се однесуваат на користење на апликацијата за
натпреварот „claxi just a share away!“ од страна на сите Facebook корисници. Користејќи ја оваа
апликација, корисниците доброволно изјавуваат дека се согласуваат со утврдените правила и
услови и се согласни со корисењето на оваа апликација. Правото на користење на оваа апликација
е лично право на корисникот и истото не може да се пренесе на други физички и правни лица.
Лична одговорност е на корисникот за заштита на доверливоста на лозинките за оние места каде
што е предвидено да се впишат. Организаторот не сноси никаква одговорност за било какво
губење на податоците, со оглед на фактот што понекогаш доаѓа до прекин на услугите при пренос
на информациите на интернет. Корисникот во потполност се согласува и го прифаќа фактот дека,
без оглед на причините, пристапот до апликацијата понекогаш може да биде во прекин, односно
привремено недостапен или пак исклучен. Организаторот го задржува правото во било кое време
да измени или пак да укине било кој дел од своето работење, вклучувајќи ја содржината, времето
на достапност како и опремата која е потребна за пристап и користење на страниците.

Измена на условите
Организаторот на натпреварот го задржува правото во било кое време и без претходно
известување, да измени или пак во потполност да укине било кој од наведените услови за
користење. Должност на секој корисник да ги следи Условите за користење, како би биле
навремено информирани доколку дојде до било какви измени. Секоја измена која би се направила
во Условите за корисење, ќе стапи во сила веднаш штом се објави на Facebook фан страницата на
Claxi и корисникот кој ја користи апликацијата „claxi just a share away“ во времето на промената на
Условите за користење, се подразбира дека ги прифаќа новонастанатите Услови за користење кои
стапиле во сила во тој момент.

Опрема
Самиот корисник е во потполност одговорен за набавка и одржување на својата компјутерска
опрема, вклучувајќи ги хардверот и софтверот, како и било која друга опрема која што е потребна
за пристап и користење на оваа интернет страница. Организаторот не е одговорен за било какво
оштетување на опремата на корисникот, кое би настанало како последица од користење на оваа
апликација, ниту пак за трошоците поврзани со тоа.

Однесување на корисникот
Како корисник се смета секое лице кое што ја користи оваа апликација. Овие Услови на користење
ги пропишуваат правилата според кои ќе се одвива целокупната комуникација и интеракција во
апликацијата. Сите активности, во врска со користењето на овие интернет страници, од страна на
корисниците мора да бидат во согласност со позитивните прописи на Република Македонија и
токму затоа се бара од корисниците да ги почитуваат истите. Преку оваа апликација, корисниците
не смеат да објавуваат материјали кои на било кој начин ги:








Загрозуваат или на било кој начин ги кршат правилата на останатите корисници
Кои се незаконски по својата природа
Кои на било кој начин ја нарушуваат или загрозуваат приватноста
Кои се вулгарни или пак на било кој начин навредливи во комуникацијата
Кои поттикнуваат на противправни активности
Кои на било кој начин не се во согласност со Политиката на креативна прифатливост за
рекламирање.

Секое однесување на корисникот, кое на било кој начин го ограничува или пак оневозможува
правото на користење на оваа апликација од страна на друг корисник, е строго забрането. Не е
дозволено користење на оваа апликација за огласување на каква било верска и политичка
пропаганда, како и повикување на другите корисници да станат членови на било која друга услуга,
што претставува директна или индиректна конкуренција на Организаторот.

Интелектуална сопственост
Сите материјали кои се дел од оваа апликација се екслузивно право на истата, или можат да се
користат единствено со одобрение на носителот на авторските права и на носителите на правото
на трговските марки и/или индустриските дизајни. Забранета е било каква дистрибуција, пренос,
копирање, објавување или пак на било кој начин користење на материјалите на оваа апликација
без претходна изречна согласност за тоа од страна на Организаторот. Секакво кршење на овие
услови, со што може да се случи повреда на авторските права, правото на трговска марка или
право на било каков облик на интелектуална сопственост може да поттикне иницирање на
граѓански или трговски постапки и/или до кривичен прогон против сторителот. Дозволено е
превземање и печатење на материјали заштитени со авторско право од страна на корисникот, но
исклучиво за своја сопствена употреба. Корисникот на апликацијата не смее и нема право да
поставува или да објавува било каков материјал што подлежи на авторско право, право на трговска
марка или пак на други права од интелектуална сопственост, без претходно изречно одобрение од
носителот на тие права. Корисникот е во потполност одговорен за штетата која може да настане со
повредата на авторските права, правото на трговска марка или пак на други права од
интелектуална сопственост, како и за било какви проблеми настанати како последица на
објавување на таков материјал.

Ограничување на одговорноста
Корисникот е свесен и согласен дека исклучиво на негова одговорност е користењето на оваа
апликација. Организаторот во никој случај не гарантира за последиците кои можат да настанат со
користење на оваа апликација, како ни за сигурноста, точноста или пак содржината на било која
информација или услуга дадена преку оваа апликација. Организаторот на овој натпревар не
подлежи на одговорност за било каква штета или повреда настаната при грешка, прекин , дефект,
доцнење на преносот, компјутерски вирус, прекин на комуникациската линија, неовластен пристап,
кражба, злоупотреба на записите или пак несоодветно однесување. Корисникот согласно
потврдува дека администраторите на оваа апликација не се одговорни за навредливо, несоодветно
или пак противзаконско однесување на другите корисници или пак на трети лица и дека ризикот од
штетата што би можела да настане како последица на горенаведеното во потполност ја превзема
корисникот. Под никој основ администраторот на оваа апликација како и било кое друго физичко

или правно лице кое било вклучено во создавањето, производството или дистрибуирањето на оваа
апликација, нема да бидат одговорни за било каква штета која би можела да настане како
последица на користењето или пак неможноста за користење на оваа апликација.
Администраторите на оваа апликација нема да бидат одговорни за било каква грешка, неточност
или за било кои други недостатоци, несоодветност или неизворност на информациите што се
наоѓаат на оваа апликација, како и за било какво доцнење или пак прекин во преносот на
информациите до корисникот (на пример: е-пошта известувања кои не стигнале до корисникот), за
какво било побарување или загуба што настанале од тоа. Администраторите на апликацијата не
превземаат одговорност за било каква содржина што корисникот може да ја постави на оваа
апликација. Секоја содржина што е поставена, а може да биде, или може да се смета за
несоодветна може во секој момент да биде отстранета од страна на администраторите на
апликацијата. Администраторите на апликацијата имаат потполно право да вршат надзор над
содржината на оваа апликација, со цел да се обезбеди усогласеност и почитување на овие Услови
за користење, како и на кои било други правила пропишани од страна на администраторите на
апликацијата, како и усогласеност со позитивната законска регулатива. Администраторите на
апликацијата го задржуваат правото на отстранување на кој било материјал, кој, според
сопствената Политика на креативна прифатливост за рекламирање, сметаат дека не е во согласност
со тука поставените правила, или за кој сметаат дека е дискутабилен на друг начин.

Останати одредби
Насловите на Поглавјата кои се дел од овие Услови за користење служат само за полесна
ориентација и не влијаат на толкувањето на содржината што се наоѓа во нив.

Натпревар – „claxi just a share away“

1. Организатор
Oрганизатор на натпреварот – „claxi just a share away!“ е компанијата Claxi. Организаторот го
задржува правото во кое било време и без претходно известување, да укине или да измени било
кој од наведените Услови за користење. Корисниците се должни да ги следат Условите за
користење, за да бидат информирани за сите измени. Каква било измена на условите на користење
ќе стапи на сила веднаш откако ќе биде објавена на Facebook фан-страницата на Claxi со адреса
https://www.facebook.com/claxi.net

2. Времетраeње
Натпреварот – „claxi just a share away!“ ќе започне на 11.03.2015 година во 17:00 часот и ќе заврши
во среда, 01.04.2015 година, во 24:00 часот на Facebook фан-страницата на Claxi со адреса
https://www.facebook.com/claxi.net

3. Учество
Право на учество во натпреварот – „claxi just a share away!“ имаат сите државјани на Република
Македонија над 13 години, кои:
1. се регистрирани на социјалната мрежа Facebook (на веб страната http://www.facebook.com)
2. нa Claxi, Facebook фан-страницата со адреса https://www.facebook.com/claxi.net ги прочитале,
а со тоа и се согласиле со правилата за учество во натпреварот – Claxi just a share away.
Во натпреварот – „claxi just a share away!“ можат да учествуваат сите физички лица кои ги
исполнуваат горенаведените услови, освен вработените во компанијата Claxi. Секој Facebook
корисник кој ќе одлучи да стане дел од апликацијата „Claxi!“ потребно е јавно да ja сподели ( public
share ) споделената слика тој ден, и да не ја отстрани од неговиот ѕид се до завршување на
натпреварот.
ВАЖНО: Организаторот на натпреварот „claxi just a share away!“ ги задржува сите права на
дисквалификација од натпреварот на сите оние учесници што не ги исполнуваат условите и
правилата на учество.

4. Спецификација на ваучерите:
Од учесниците на овој натпревар секој петок по случаен избор ќе се избираат 10 учесници кој ќе
добијат вредносен ваучер од 50 (педесет) денари за промотивно возење преку Клакси;
Листата на победници на натпреварот „claxi just a share away!“ ќе биде објавена на Facebook фанстраницата секој петок. Сите победници ќе бидат известени за ваучерот преку Facebook, е-пошта
или пак преку телефонски повик – доколку имаат назначено. Листата на победници ќе биде
објавена со имиња, презимиња. Ваучерот треба да биде искористен во рок од 7 дена од
објавување на победниците и истиот може да се искористи само на територија на градот Скопје.
Ваучерот не може да биде заменет за парични средства. Од моментот на подигнување на ваучерот
од страна на добитникот во натпреварот, завршуваат сите обврски, односно ингеренции од страна
на организаторот на натпреварот – компанијата „Claxi“.
Ваучерот нема да биде доделен доколку:


тој/таа не е во можност да го искористи и/или подигне подарокот во предвидениот рок (во
случај на болест, виша сила или некои останати непредвидени ситуации).

Доколку примачот на ваучерот не одговори на примањето или преземањето на ваучерот во рок од
7 денови од примањето на известувањето, тој/таа ќе го изгуби правото на ваучерот. Во таков случај
ваучерот нема да му биде доделен.

5. Одговарање на прашања
Сите прашања поврзани со натпреварот – „Claxi just share away“, можете да ги поставите на нашиот
ѕид на Facebook или да ги доставите на наведената адреса за контакт: contact@claxi.net

6. Дисквалификација
Организаторот има овластување да го дисквалификува секој учесник, за кој се сомнева дека не
учествувал во согласност со наведените правила. Одлуките на организаторот во поглед на можните
дисквалификации, се конечни.

Оваа апликација не е организиранa, спонзорирана, поврзана или администрирана од Facebook.
Податоците секој корисник ги приложува кон организаторот, а не кон Facebook.

