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1. Сфера на валидност
1.1. Тези условия за ползване уреждат правата и задълженията на Меджик Бокс ООД,
компания, регистрирана във Варна, България с ЕИК 202435551, както и на потребителите
на предоставените от Меджик Бокс ООД услуги (игри, мобилни приложения, facebook
страници, форуми, публични чатове и др.).
1.2. При ползване на която и да е от изброените услуги Вие приемате и потвърждавате, че сте
съгласни с тези Условия за ползване, дори да не сте регистриран потребител в никоя от
тези услуги.
1.3. Участници и ползватели на услугите на Меджик Бокс ООД се означават по-долу като
„потребители”. Ако в тези Условия за ползване (по-долу УЗП) става въпрос за „игра”,
„услуга”, „игри”, „услуги”, то с това се обозначават игрите и услугите на фирма Меджик
Бокс ООД.
1.4. Ползването на услуга става посредством електронни устройства (телефон, компютър,
телевизор и др.), които имат връзка с интернет. Предмет на тези УЗП не са въпроси,
произтичащи от предоставянето на телекомуникационните връзки и софтуер (уеб сайтове,
браузър и др.) на трети лица, тъй като тези услуги не се извършват от Меджик Бокс ООД.
1.5. Фирма Меджик Бокс ООД извършва услуги за потребителите на тези игри и услуги само
въз основа на УЗП. УЗП на потребителите няма да бъдат изрично признати като предмет
на договора, освен ако фирма Меджик Бокс ООД писмено се съгласи с тях. Можете да се
запознаете с тези условия по всяко време, като използвате линка „Условия за ползване”,
който се намира в долната част на всяка страница на игрите, предоставени за ползване от
Меджик Бокс ООД.
1.6. Фирма Меджик Бокс ООД предлага своите игри и услуги на потребители само по смисъла
на гражданския кодекс на Република България. Изключено е използването на игрите и
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услугите със стопанска и/или професионална цел. Право на ползване имат лица, които са
навършили 18 годишна възраст в момента на регистрацията или чиито законни
представители са съгласни с това ползване. С регистрирането и/или ползването на игрите
и/или услугите, предоставени от Меджик Бокс ООД, потребителят изрично гарантира
своето пълнолетие и дееспособност или съгласието на законните си представители при
малолетни лица.
1.7. Меджик Бокс ООД си запазва правото да променя или прекратява игрите,
предоставените услуги и УЗП, без да предупреждава за това предварително. Потребителят
се ангажира лично да следи за извършените промени посредством предоставените от
Меджик Бокс ООД услуги.

2. Предмет на договора
2.1. Меджик Бокс ООД предоставя безплатното изполване на основната версия на играта на
регистрирани потребители. Определени функции и опции се предоставят само на
потребители, които са си заплатили за това. (виж точка "екстри").
2.2. Използването на играта е налично само за потребители, които са приели този договор
посредством своята регистрацията в играта, създавайки свой акаунт. Регистрацията е
заявка за откриване на акаунт и се извършва чрез попълване на формуляр и предоставяне
на нужната за това информация. Акаунт е предоставено в рамките на играта пространство,
собственост на играта, в което можете да извършвате позволените от УЗП действия.
2.3. Всеки потребител има право на един акаунт в играта. Използване на два или повече
акаунта от един и същ човек е забранено и се нарича "мултиакаунтинг". Извършителите
могат да бъдат изтривани без предварително предупреждение, при наличието на
достатъчно доказателства за това. Забранява се продажбата, намерението за и
преотстъпването на акаунти на трети лица за какъвто и да е срок, като при доказан такъв
случай нарушителите се отстраняват от играта.
2.4. Не е препоръчително използването на един компютър от повече от един акаунт поради
комплексността на правилата. Акаунтите на различни хора използващи един и същи
компютър нямат право на взаимодействия по какъвто и да е начин, помежду си. В това
число използването на съгласувани нападения с цел облагодетелстването на един от
играчите или на всички взети заедно. Нарушаването на това правило, дори и само
веднъж, ще доведе до наказание на всички нарушители.
2.5. Потребителят има право да потърси съдействие от екипа на играта по определен въпрос
като използва страницата "Връзка с нас". Потребителят има право да изявява собственото
си мнение и предложения в играта, форума и facebook страницата, стига то да не е в
разрез с установените правила.
2.6. Позволените действия изключват използването на програми за автоматично управление
на играта или отделни нейни функции и услуги, софтуер за каквато и да е дупликация,
модификация или анализиране на играта без значение какви програми и функции на
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браузъра са използвани. Позволените действия изключват рекламата на сайтове
несвързани пряко с играта в публичните чатове, форума и facebook страницата на играта.
Нарушителите получават съответното наказание. Забранява се влизането в играта през
прокси сървъри. Потребители, които се опитват да манипулират правилата и използват
пропуски в тях може да бъдат изтрити от играта. Използването на вулгарен речник в
публичните чатове и пространство на играта, манипулирането на бъгове както и всякакви
други действия, които противоречат на правилата (в това число се наказват нецензурни
имена, картинки, порнографски материали, дискриминация на полова, етническа,
политическа или сексуална основа) ще доведат до незабавното изтриване на съответния
акаунт.
2.7. Забранява се използването на услугите на играта за комерсиални цели от потребителите.
В това число влизат без да изчерпват смисъла на тази точка продажба на активи в играта
срещу реални пари, както и всякакви други ресурси, услуги и т.н., както и всички начини за
извличане на материални блага посредством предлаганите опции и услуги в играта.
2.8. Потребителят носи изцяло лична отговорност за извършените действия в играта и
принадлежащите към нея страници (форум, чат, facebook страница и др.). Потребителят е
длъжен да сигнализира забелязани от него нередности и проблеми по играта, форума или
facebook страницата на играта. Потребителят е длъжен да не накърнява доброто име на
играта, потребителите и администраторския екип. Потребителят няма право да използва
името или други компоненти на играта, за да извлича собствена изгода и/или да
подвежда и/или заблуждава други хора.
2.9. Предоставената игра и прилежащите ѝ услуги са само за забавление и не представляват
подстрекателство към насилие, нито пък оправдават насилието. Създателите им не
поемат никаква отговорност за последствията от използване им. Ако поради срив на
системата и/или друг хардуерен и/или софтуерен проблем, даден потребител бъде
поставен в неизгодно положение спрямо другите, Меджик Бокс ООД не може да бъде
обвинявана или държана отговорна за случилото се. Екипът на играта не носи никаква
отговорност и не може да покрива загуби в резултат на действия несвързани пряко с
правилата и функциите на играта (в това число измама за кредити или ваучери и др.).
Меджик Бокс ООД не може да покрива загуби в случай на недобра протекция на лични
данни като пароли, мейли и т.н. и ощетяване на акаунти от трети лица.
2.10. Всички външни линкове включващи, без да изчерпват смисъла на думата, реклами,
линкове към други сайтове и игри и т.н. са само референции към съответните сайтове,
като Меджик Бокс ООД не носи отговорност за тяхното съдържание, нито може да се
счита за разпространител на това съдържание. Всеки потребител използва съдържанието
на линковете за свое лично ползване от източник, който е предоставен от трети страни без
да има каквато и да е връзка с Меджик Бокс ООД. Ако в играта има препратка към
съдържание, чиито собственик не желае да бъде показвано в играта, упълномощено лице
предстaвящо тази страна, може да се свърже с администрацията на играта, за да бъде
премахнат съответния линк от играта.
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3. Сключване на договора
3.1. Потребителят прави обвързващо предложение за сключване на договор за игри и услуги
като попълни формуляр за регистрация. За целта е необходимо да се попълнят всички
маркирани полета за данни в регистрационния формуляр.
3.2. Договорът между Меджик Бокс ООД и потребителя влиза в сила с приемането на
офертата на потребителя.

4. Събиране на данни
4.1. Играта събира подробни данни свързани с действията на потребителите. Съобщенията в
играта не са поверителни, нито анонимни и в случай на съмнения могат да бъдат
проверявани от администратори на играта и да се използват като доказателство за
неспазването на УЗП. Играта събира данни от всеки играч като IP адреси, бисквитки, email
адреси и др. с цел оптимизиране на работата на сайта за различни браузъри и
компютърни системи. Тези данни могат да се използват при доказване на провинения в
играта и нарушаване на УЗП. Чрез приемането на УЗП потребителят се съгласява да
получава на електронната си поща, използвана за регистрация в играта, съобщения
свързани с промени и нови сезони на играта или различни кампании свързани с Меджик
Бокс ООД и нейните партньори.

5. Екстри и сапфири
5.1. Всеки потребител може да спечели, получи от друг потребител или да закупи виртуална
валута наречена "сапфири". Определени функционалности, извън основната версия на
играта, се предоставят само ако съответните потребители са заплатили за тяхното
използване с виртуална валута наречена "сапфири". Такива функционалности ще бъдат
наричани "екстри".
5.2. Кои са екстрите, какви са техните цени, условия и периоди на ползване може да се види
на уеб сайта на играта. Меджик Бокс ООД си запазва правото по всяко време да: променя
цената на дадена екстра, предлага нови екстри, спре да предлага определени екстри,
както и да премести от/към основната версия на играта различни екстри.
5.3. В зависимост от избора на потребителя и самата екстра, може да става въпрос за
еднократно ползване на екстра или екстра с автоматично подновяване след изтичане на
нейния период на ползване. В случай, че е активирано автоматично подновяване, след
изтичане на периода на ползване, отбелязаната бройка сапфири ще бъде изтеглена от
акаунта на потребителя и периода на ползване на съответната екстра удължен с 1 месец.
5.4. Ако потребител е платил сапфирите нужни за ползване на екстра за бъдещ период и не
може да я използва, защото вече не е предлагана или пък е преместена в основната
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(безплатна) версия на играта, то Меджик Бокс ООД ще предложи на потребителя в замяна
други екстри или ще възстанови пропорционално заплатената от потребителя сума
сапфири. В такъв случай потребителят може да прекрати моментално договора си, като
уведоми за това Меджик Бокс ООД от страница "Връзка с нас". Изключени са всякакви
други претенции на потребителя.

6. Купуване на сапфири
6.1. Меджик Бокс ООД предоставя възможност на своите потребители да закупят определена
бройка сапфири, под форма на своеобразен пакет, срещу посочена на сайта на играта
цена. Меджик Бокс ООД си запазва правото по всяко време да променя цените,
отстъпките и бройката на сапфири в пакетите, както и да добавя и спира различни пакети.
6.2. Информацията за плащането ви ще бъде съхранена при външна платежна система и няма
да бъде използвана за други цели. Меджик Бокс ООД не събира и пази платежна
информация за кредитни карти или PayPal и не е отговорен при възникване на щети към
собствениците.
6.3. Ако потребителят е малолетен с поръчка на пакет сапфири, той изрично уверява, че за
тази цел или на собствено разположение са му предоставени необходимите средства за
заплащането му. Ако достъпът е възможен само чрез софтуер, който трябва да се зареди,
за разноските важат правилата на купуване на сапфири.
6.4. Ако потребител е платил сумата за закупуването на определен пакет сапфири и не е
получил сапфирите в своя акаунт, то той трябва да се свърже и уведоми за това Меджик
Бокс ООД от страница "Връзка с нас". В този случай Меджик Бокс ООД се задължава да
преведе в акаунта на потребителя заплатените сапфири или да му възстанови заплатената
за тях сума. В такъв случай потребителят може да прекрати моментално договора си.
Изключени са всякакви други претенции на потребителя.
6.5. Ако по вина на потребителя или поради недостатъчно покритие на сметката, за което е
отговорен потребителят, се появят неплатени суми и/или свързани с това такси за
сторниране поради по-късно сторниране на задълженията в ущърб на Меджик Бокс ООД,
потребителят поема произтеклите от това разходи. Меджик Бокс ООД има право да
изисква тези разходи от сметката на потребителя заедно с първоначалната такса като ги
приспадне повторно. Ако плащането на таксите се извършва чрез дебитно плащане или
кредитна карта и са налице неплатени суми, то Меджик Бокс ООД пресмята
административна такса в размер на 10 Евро за всяко задължаване/плащане с кредитна
карта заедно с възникналите за Меджик Бокс ООД банкови такси. При всички случаи
потребителят има възможност да докаже, че не е възникнала никаква щета или че тя е
значително по-малка.
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7. Правила за реклама
7.1. Правилата за реклама са предназначени за всички потребители, регистрирали акаунт в
играта и/или принадлежащите ѝ форум и facebook страница. Правилата са валидни за
всяка реклама, била тя под формата на текст или изображение, в рамките на играта и
форума. Форми на реклама биват: картинки (статични и анимирани), банери, личен
профил, съобщения, линкове, чат (в играта) и други.
7.2. Всяка реклама трябва да бъде изготвена с чувство на отговорност към потребителите и да
бъде съобразена със законите на Република България.
7.3. Всяка реклама трябва да спазва неприкосновеността на личната информация.
7.4. Рекламата не трябва да съдържа твърдения, които да нарушават добрия тон на общуване
или да се определят като вулгарни или отблъскващи.
7.5. Рекламата трябва да бъде формулирана по такъв начин, че да не злоупотребява с
доверието на потребителите и тяхната липса на опит или познания. Съдържанието на
дадена реклама не трябва да е двусмислено или да води до заблуда на потребителите.
7.6. Рекламата не трябва да уврежда доброто име на конкурентите, както и на предлаганите
от тях стоки или услуги чрез твърдения или разпространяване на неверни сведения, както
и чрез представяне на факти в изопачен вид.
7.7. Рекламата трябва да е съобразена с всички аспекти на човешкото достойнство и да не ги
накърнява.
7.8. Рекламата не трябва да съдържа, подбужда или толерира никаква форма на обида или
дискриминация, включително такава на базата на раса, национална принадлежност,
религия, социална или политическа принадлежност, пол, възраст, увреждания или
сексуална ориентация, без изброяването да е изчерпателно.
7.9. Рекламата не трябва да съдържа заплахи за насилие под никаква форма.
7.10. Рекламата не трябва да бъде с грубо или порнографско съдържание.
7.11. Рекламата не трябва да ползва по обиден начин който и да е език.
7.12. Използването на сравнения с друг потребител в реклама не е позволено.
7.13. Реклама, съдържаща потребителско име или имитираща такова, което вече е популярно,
в действащия сезон, с цел обида или измама, е забранено.
7.14. Рекламите на български език е нужно да са изписани на кирилица.
7.15. Рекламиране чрез използване на лични съобщения не трябва да бъде под формата на
спам.
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