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ПРАВА НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ 

(EUR Версия: 38012023) 

Тези Права на крайните потребители са част от и са включени чрез позоваване в Договора за 

Технологиите на UPS, който може да се прочете на 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/bg_BG/UTA.pdf>. Правата и ограниченията, предоставени в 

тези Права на крайните потребители, се отнасят за идентифицираната Технология на UPS. Съобразно с 

това, правата и ограниченията са приложими само за Вас, ако Вие използвате или осъществявате достъп 

до технологията на UPS, за която се отнасят тези права и ограничения. Преди всяко използване или достъп 

до Технологиите на UPS, посочени в тези Права на крайните потребители, моля, разгледайте правата и 

ограниченията, приложими за употреба на и достъп до тази Технология на UPS. Освен това Правилата за 

информация и общо използване <https://www.ups.com/assets/resources/media/bg_BG/IGUP.pdf> могат да се 

прилагат за използване или достъп до всяка Технология на UPS и са включени в тези Права на крайните 

потребители. Термините, които са използвани с главни букви, но не са определени в тези Права на 

крайните потребители имат значението, дадено им в Раздела с Общите условия на този Договор. 

Освен записаното в тези Права на крайните потребители, Вашият достъп до и използването на 

Технология на UPS е безплатен. Технологиите на UPS може да осигури достъп до платени услуги от UPS 

(напр. спедиторски услуги с осъществен достъп през която и да е от Технологиите на UPS), управлявани 

от други договори с UPSI. Вие се съгласявате, че използването от Ваша страна на UPS услуги, достъпни 

през Tехнологиите на UPS, независимо дали платени или не, е в съответствие с тези споразумения, които 

Вие сте сключили с UPSI във връзка с подобни UPS услуги, включително, например, приложимите Общи 

условия за превоз/услуги на UPS. 

1 Всички Технологии на UPS. Следното се отнася за всички Технологии на UPS. 

1.1 Бета технологии.  

(a) Наличност. В някои случаи, UPS може да Ви предоставя, по време на периода 

на изпитване, подобрения на Технология на UPS или допълнителна нова технология, които не са 

общодостъпни (наричани заедно „Бета технологии“). Ако Бета технологията е подобрение към 

съществуваща Технология на UPS, тя се счита за част от съответната базова Технология на UPS и 

условията на настоящия Договор, които се отнасят за тази Технология на UPS се прилагат и за Бета 

технологията. Ако Бета технологията е за допълнителна нова технология, UPS ще осигури забележка за 

условията, които се отнасят за използването на Бета технологии от Вас. НЕЗАВИСИМО ОТ ВСЯКАКВИ 

РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРОТИВНОТО В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, UPS НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ КЪМ 

ВАС ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕТА ТЕХНОЛОГИЯ ОТ ВАША СТРАНА. В случай на 

конфликт между другите условия на настоящия Договор и Раздел 1.1 от тези Права на крайните 

потребители, превес има Раздел 1.1 от тези Права на крайните потребители до степента, необходима за 

разрешаване на подобен конфликт по отношение на Бета технологията. 

(b) Поверителност. Наличието, функциите, работата, сигурността, 

производителността, оценката, преценяването, свойствата и съдържанието на Бета технологията; Вашите 

коментари, въпроси и предложения по отношение на Бета технологията; както и цялата друга информация 

и данни, свързани със или вградени в Бета технологията са Поверителна информация или Търговски тайни 

на UPS. 

(c) Използване на Вашата информация. Бета технологията може да включва 

функционалност, която позволява на UPS да измерва Вашата употреба на нейните функции и да 

информира UPS за това използване по електронен път. UPS има правото да събира от Вашия компютър 

данни за Вашата системна конфигурация и дневник за Вашите дейности, докато използвате Бета 

технологията („Доклад за Бета технология”). UPS може да използва доклада за Бета технология, за да 

помогне за провеждане на анализ на отстраняване на неизправности и подобряване на функционалността 

на Бета технологията. Вие се съгласявате и приемате, че UPS е свободна да възпроизвежда, използва, 

разкрива, излага, показва, трансформира, създава производни произведения, и разпространява на други 

лица, без ограничение или задължение от какъвто и да е вид към Вас, всички коментари, информация, 

данни и предложения, включително доклада за Бета технология и данни от обратна връзка (без това да 

включва финансови данни, финансови планове или планове за продукти, които не са общоизвестни или 

обществено достъпни), които Вие предоставяте на UPS по отношение на Бета Технология. Освен това, 
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UPS има право да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такава 

информация без ограничение или задължение към Вас от какъвто и да е вид. 

(d) Дефекти и грешки. НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКИ РАЗПОРЕДБИ В ОБЩИТЕ 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОТИВНОТО В РАЗДЕЛ 8.2, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ (А) БЕТА 

ТЕХНОЛОГИЯТА МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ДЕФЕКТИ И ГРЕШКИ И UPS НЕ ДЕКЛАРИРА И НЕ 

ГАРАНТИРА (СПОРЕД ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ОБЩ ЗАКОН ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН), ЧЕ БETA 

ТЕХНОЛОГИЯТА ЩЕ ОТГОВОРИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ВИ, ИЛИ ЧЕ НЕЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ 

ФУНКЦИОНИРАНЕ ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКА; (Б) БЕТА ТЕХНОЛОГИЯТА 

НЕ Е ПУСНАТА В ТЪРГОВСКА УПОТРЕБА И UPS НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОСИГУРИ БЕТА 

ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ЛИЦЕНЗИРАНЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ В БЪДЕЩЕ; И (В) ОТ 

UPS НЯМА ДА СЕ ИЗИСКВА ДА ПРЕДОСТАВЯ КАКВАТО И ДА Е ПОДДРЪЖКА, ОБСЛУЖВАНЕ 

ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С БЕТА ТЕХНОЛОГИЯТА. 

(e) Период на изпитване. Периодът на изпитване за Бета Технологии ще започне да 

тече от датата на получаване на Бета Технологиите от Ваша страна до дата, определена по усмотрение на 

UPS. UPS може да прекрати периода на изпитване и всички права, предоставени в Бета Технологиите, по 

всяко удобно време чрез изпращане на известие до Вас. Вие се съгласявате да прекратите употребата на 

Бета Технологии на по-ранната от двете дати, в края на периода на изпитване или при прекратяване на 

периода на изпитване от UPS. Бета Технологиите могат да се използват само във връзка със Заявени 

пратки.  

1.2 Правителството на САЩ като Крайни потребители. Технологиите на UPS се определя 

като „търговски артикули“, както този термин е дефиниран във Федералния регламент за придобиване 48 

C.F.R. §2.101, обхващащ „търговски компютърен софтуер“ и „документация за търговски компютърен 

софтуер“ (включително всякакви придружаващи технически данни), тъй като такива термини се използват 

в 48 C.F.R. §12.212 и 48 C.F.R. §227.7202-3, независимо от това дали UPS технологията се доставя като 

продукт или достъпът до нея от крайния потребител на правителството на САЩ във връзка с дадена 

услуга. Използването, дублирането, възпроизвеждането, публикуването, променянето, разкритието или 

прехвърлянето на Технологиите на UPS и всякакви данни, свързани с тях или получени от тях в 

съответствие с 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R. §227.7102-2 и 48 C.F.R. §227.7202-1 до 

227.7202-4, според приложимото. Това е вместо и заменя всякакви Федерални регламенти за придобиване 

(Federal Acquisition Regulations, FAR), Допълнение за отбраната FAR (Defense FAR Supplement, DFARS) 

или допълнителна клауза или условие на друга агенция, която засяга правата на държавата в компютърни 

софтуерни програми или технически данни. Крайните потребители от правителството на САЩ ще 

придобият Технологиите на UPS само с онези права, записани в настоящия Договор. Ако крайният 

потребител от правителството на САЩ има нужда от права, които не са предоставени съгласно условията, 

описани в този раздел, той трябва да преговаря с UPS, за да определи дали има приемливи условия за 

прехвърляне на такива права и трябва да има взаимно приемливо писмено допълнение, конкретно 

предаващо такива права. включени във всяко приложимо споразумение, за да бъде в сила. Ако настоящият 

Договор не отговаря на нуждите на крайния потребител от правителството на САЩ и страните не могат 

да постигнат взаимна договореност относно условията на настоящия Договор, крайният потребител от 

правителството на САЩ се съгласява да прекрати използването на технологията UPS и да върне всеки 

софтуер или технически данни, предоставени като част от UPS технологията, неизползвана, към UPS. 

2 Всички UPS Developer Kit APIs. Следните условия важат за всички UPS Developer Kit APIs. 

2.1 Права.  Ако получите Техническа документация за API за UPS Developer Kit API и за 

задължителните Елементи за сигурност, Вие имате лиценз да: (1) разработите интерфейс към такъв API 

на UPS Developer Kit, (2) да интегрирате интерфейса в приложение и (3) да използвате, извън 

Ограничената територия, интерфейса, интегриран с приложението, за достъп до API на UPS Developer Kit 

за искане и получаване на информация. За яснота, лицензът по този параграф не дава право да се разреши 

или позволи на (а) трети страни да използват Приложението(ята) или употребата от Ваша страна на 

Приложението(ята) в полза на трета страна или (б) да Ви разреши да разпространявате Приложението(ята) 

на трета страна. За получаване на права за разпространение на Приложение до (включително хостинг за 

достъп от) трети страни, моля, свържете се с UPS, както е описано в приложимата Техническа 

документация на API. Ако получите достъп до UPS Developer Kit API като част от Решение на трета 

страна, Вие няма да получите Техническа документация на API и няма да имате право да разработвате 

или разпространявате Приложение, а останалата част от този Член 2 от „Правата на крайния потребител“ 

не важи за използването от Ваша страна на UPS Developer Kit API чрез такова Решение на трета страна. 
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Можете да осъществите достъп до който и да е UPS Developer Kit API от държава или територия, която 

не е в Ограничената територия. Вие приемате и се съгласявате, че UPS Developer Kit APIs няма да върне 

желан резултат за всяка държава или територия на Разрешената територия. Можете да видите 

приложимата Техническа документация на API, за да определите за коя държава или територия всеки UPS 

Developer Toolkit API ще осигури желания резултат. 

2.2 Собственост.  Вие притежавате всички права на собственост върху и ползи от 

Приложението(ята), доколкото те не включват Материалите на UPS или производни произведения или 

техни модификации. 

2.3 Достъп до Приложения. При писмено искане, Вие трябва да предоставите на UPS, по 

избор на UPS, достъп до или копие от Приложението (и/или всяко Актуализиране към него) и URL за 

всяко местоположение на Приложението в Интернет (ако Приложението се използва или е достъпно чрез 

Интернет), с цел определяне на съвместимостта на Приложението с условията на настоящия Договор, 

включително, но без да се ограничава до Техническата документация на API. UPS може да прекрати 

достъпа до UPS Developer Kit API(s) без предизвестие, ако има основание да счита, че дадено Приложение 

е в нарушение на настоящия Договор. 

2.4 Поддръжка. С изключение на въпроси, свързани с осигуряването на продукти и услуги 

от UPS (например, регистрация за UPS.com или UPS My Choice®), трябва да осигурите цялата поддръжка 

и подкрепа за Вашето приложение.  

2.5 Показване на Информация. Приложението не трябва да показва информация относно 

някой друг доставчик на спедиторски услуги или други подобни спедиторски услуги на никоя страница, 

независимо дали включва един или повече кадъра, показващи Информация. Това изискване не 

възпрепятства приложението да показва меню с доставчици на спедиторски услуги, при условие че такова 

меню или страница не включва каквато и да е друга информация, включително без ограничение, такава 

която идентифицира или засяга специфични нива на обслужване на такива доставчици на спедиторски 

услуги. В рамките на приложението, Вие трябва да представите всички данни в рамките на всяко поле за 

данни, без изменение, изтриване или промяна от какъвто и да е вид. 

2.6 Забрани. Докато използвате UPS Developer Kit APIs, Вие няма да подлицензирате 

достъпа до UPS Developer Kit API за използване от трета страна. Затова, Вие няма да създавате 

Приложение, което да функционира почти по същия начин като UPS Developer Kit API и да го предложите 

за използване от трети страни или да използвате APIs за обработка и съхраняване на Правилника за 

международната търговия с оръжие, поддържан от Държавния департамент на САЩ.  

2.7 Информация за тарифа. Ако покажете или обявите тарифи, които са различни от 

тарифите на UPS, генерирани от UPS Developer Kit, тогава следният текст, или друга такава 

формулировка, предоставяна периодично от UPS, трябва да бъде поставена на видно място в разумна 

близост до такива тарифи: „Не е задължително тези такси да представляват единствено тарифи на UPS и 

могат да включват такси за транспортиране, събирани от [Вас]." 

2.8 Ограничения за хостинг. Вие може (1) да хоствате едно Приложение на Вашите обекти 

във всяка държава или територия, която не се намира в Ограничената територия или (2) да се договаряте 

с Доставчик на услуга, който не е конкурент на UPS („Доставчик на хостинг“), освен ако този конкурент 

на UPS не е одобрен в писмена форма от UPS, за да хоства Приложението на обект на Доставчика на 

хостинг във всяка държава или територия, която не се намира в ограничената територия, само за Ваша 

полза.  

2.9 Ограничения. UPS определя и прилага ограничения за използването от Ваша страна на 

UPS Developer Kit APIs (напр. ограничаване на броя на заявките, които можете да направите) по наше 

усмотрение. Вие се съгласявате със и няма да се опитате да заобиколите подобни ограничения, 

документирани за всяко UPS Developer Kit API. Ако искате да използвате някакъв UPS Developer Kit APIs 

извън тези ограничения, Вие трябва да получите изричното съгласие на UPS (а UPS може да отхвърли 

такова искане или да постави условия за приемане, ако се съгласите на допълнителни условия и/или такси 

за това използване).  
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3 Условия за Индивидуални интерфейси UPS Developer Kit APIs. Освен условията на Член 1 по-горе 

важат следните условия за конкретен UPS Developer Kit API. 

3.1 UPS® Address Validation API (XML) и UPS Street Level Address Validation API (XML и уеб 

услуги). Всяко искане до UPS Address Validation API или UPS Street Level Address Validation API е 

единствено за целите на валидирането на адрес във връзка с подаването на пратка, предназначена за 

доставка чрез услуги, предлагани от UPSI. Вие трябва да проектирате приложението/ята, така че следният 

текст или друга подобна формулировка, предоставяна периодично от UPS, да бъде показана на видно 

място върху същия видим екран, както и да бъде в разумна близост до информацията, осведомяваща 

потребителя за невалиден адрес: „ИЗВЕСТИЕ: UPS не носи отговорност за информацията, предоставена 

от функционалността за потвърждаване на адрес. Функционалността за потвърждаване на адрес не 

включва идентификацията или потвърждението на обитателите на даден адрес". В допълнение, Вие трябва 

да проектирате приложението/те, така че следният текст или друга подобна формулировка, предоставяна 

периодично от UPS, да бъде показана на видно място върху същия видим екран, както и да бъде в разумна 

близост до Информацията, генерирана от UPS Address Validation API или Street Level Address 

Validation API, информиращи клиента за (по Ваше усмотрение): (а) относно адрес на пощенска кутия, 

или (б) относно всякакъв адрес: „ИЗВЕСТИЕ: Функционалността за валидиране на адреса ще валидира 

адреси с пощенска кутия. UPS обаче не доставя до адреси с пощенска кутия. Опити от страна на клиента 

да изпраща до пощенска кутия през UPS може да доведе до допълнителни такси”. 

3.2 UPS® Shipping API. UPS Shipping API предоставя достъп до (1) UPS Hazardous 

Materials Functionality, която улеснява доставката на някои опасни стоки и опасни материали; и (2) 

Способностите на международната база знания, която осигурява достъп до информация, която може да 

се използва за улесняване на трансгранично изпращане. Използването от Ваша страна на UPS Hazardous 

Materials Functionality се управлява от Раздел 10.1 от Правата на крайния потребител, а използването от 

Ваша страна на Способностите на международната база знания чрез UPS Shipping API се регулира от 

Раздел 3.6 от Политиката за информация и обща употреба. 

3.3 UPS Delivery Intercept ™ API.  

(a) Упълномощени служители. Вие трябва да осигурите, че до всяко Приложение, 

което включва Интерфейс с приложението UPS Delivery Intercept API („DI Приложение”) ще имат достъп 

само Вашите служители, които имат нужда от достъп до това DI Приложение, в хода на изпълнение на 

техните обичайни задължения, за да изискват проверка на услугите за доставка за Вашите Заявени пратки 

с Ваше разрешение („Упълномощени служители на DI”). Вие трябва да поддържате списък на 

упълномощените служители на DI, който да предоставите на UPS в рамките на десет работни дни от това 

искане за проверка. 

(b) Достъп и използване. Достъпът до и използването на Приложението DI, 

включително без ограничение чрез ресурсите, платформите, устройствата, сървърите, работните места и 

приложенията на Вашата мрежа изискват потребителско име и парола за всеки упълномощен служител на 

DI. Вие трябва да осигурите, че потребителските имена и паролите за Приложението DI са контролирани, 

както следва: (1) всеки упълномощен служител на DI ще поддържа уникално собствено потребителско 

име и парола; (2) нито едно потребителско име не може да бъде споделяно като общо или групово 

потребителско име; (3) всички права на достъп ще бъдат отменени или изтрити веднага за всеки 

упълномощен служител на DI, който е прекратил работа, намира се в отпуск, отсъства или е прехвърлен 

на друга длъжност; (4) правата на достъп до приложението DI ще бъдат предоставени на упълномощените 

служители на DI от Вас въз основа на трудовата длъжност с най-малките привилегии, необходими за тази 

длъжност; (5) ако едно потребителско име е отменено, трябва да бъде направено повторно удостоверяване 

и положително идентифициране на упълномощения служител на DI преди повторното активиране на 

потребителското име; и (6) потребителското име трябва да бъде деактивирано след не повече от пет 

неуспешни опита за вписване. Вие трябва да преглеждате разрешенията за достъп до приложението DI 

най-малко веднъж месечно за осигуряване, че всички тези разрешения продължават да са уместни. 

(c) Сигурност. Вие трябва по всяко време за срока на настоящия Договор да 

поддържате мерки за физическа сигурност за физически достъп до работните места, използвани за достъп 

до приложението DI, които защитават най-малко в същата степен, както мерките, които поддържате за 

Вашите собствени търговски тайни. 
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(d) Регистър на използването. Вие трябва да регистрирате всички дейности относно 

достъпа до Приложението DI. Данните от този одит трябва да бъдат запазени по време на срока на 

Договора и в продължение на 24 месеца след това. Регистрирането трябва да включва най-малко следното: 

(1) дата и час на всяко регистрирано събитие; (2) кога е завършила сесията; (3) IP адрес на произхода и 

дестинацията; (4) потребителско име; (5) данни за пробвани, успешни и отхвърлени опити за достъп; и (6) 

вид на извършената дейност. 

(e) Одит. Вие трябва да осигурите на UPS и техните одитори (включително 

персонала за вътрешен одит и външни одитори) правото да проверят спазването от Ваша страна на 

изискванията за сигурност и третиране на данните според настоящия Раздел 3.3(д) при следните 

обстоятелства: (1) проследяване на основателно, добросъвестно считане от страна на UPS за неправомерна 

употреба на Приложението DI или неговия(те) Интерфейс(и), измама чрез Приложението DI или 

неговия(ите) Интерфейс(и), или неспазването от Ваша страна на задълженията за сигурност на този Раздел 

3.3 или (2) проследяване на нарушение на разкриването на информация в Член 1 от Правилата за 

информация и общо използване относно информация, получена от Вас чрез Приложението DI. Това 

одитно право трябва да включва достъп до (X) Вашите оборудвания, от където има достъп до 

Приложението DI, (Y) Упълномощени служители и (Z) данни и документи относно достъпа и 

използването на Приложението DI. 

(f) Обезщетение. Вие трябва за Ваша собствена сметка и на Ваши разноски да 

обезщетите и да освободите от отговорност Обезщетените лица на UPS от и срещу всякакви и всички 

щети, произтичащи от или свързани с (1) употреба или злоупотреба от Вас и Вашите служители, 

представители или изпълнители на UPS Delivery Intercept API и Системите на UPS, и (2) всяка употреба 

на или достъп до UPS Delivery Intercept API и Системите на UPS от всяко лице, което получава достъп 

чрез използване на интерфейсите, Приложението или Елементите за сигурност, включително, без 

ограничение, всяко пряко или непряко използване или осъществяване на достъп, независимо дали е 

оторизирано от Вас. 

3.4 UPS® Locator API for UPS Access Point Locations  

(a) Допълнителни ограничения върху използването. Вие се съгласявате, че може да 

използвате UPS Locator за UPS Access Point Locations само в подкрепа на или в отговор на искане от 

клиент за разкриване на информация за Заявени пратки. Вие нямате право да използвате информация за 

местоположението, обявена Ви от UPS Locator за UPS Access Point Locations за цели, различни от 

изпълнението на такава заявка на клиент. Вие трябва да премахнете всяка информация за 

местоположението, обявена Ви от UPS Locator за UPS Access Point Locations при завършване на всяка 

дистанционна комуникационна сесия с Вашия клиент. Вие се съгласявате да не използвате по друг начин 

информация за местоположението, обявена Ви от UPS Locator API за UPS Access Point Locations, изцяло 

или частично, която е различна от изрично изложената в настоящия Раздел 3.4(а) без изричното писмено 

съгласие на UPS. 

(b) Без права върху търговската марка. Въпреки някои противоречиви клаузи в 

настоящото, този Договор не Ви разрешава да използвате търговска марка, дума, име, символ или 

устройство, или всяка комбинация от тях, които са собственост или лицензирани от UPS във всяко UPS 

Access Point Application. До степента, до която Вие се стремите да използвате търговски марки на UPS 

Access Point във връзка с тази UPS Access Point Application, Вие трябва да попълните формуляр на UPS 

Access Point за искане на марка от UPS Brand Central на <https://brand.ups.com> и да получите лиценз за 

търговска марка от UPS, отпуснат по усмотрение на UPS. 

3.5 UPS® Electronic Manifest Service и UPS Host Manifest Service.  

(a) Изисквания за качване. Вие се съгласявате, че можете да качвате PLD на UPS 

Electronic Manifest Service или UPS Host Manifest Service, ако (1) първо валидирате всички PLD с UPS 

Rating API и с функция за проверка на адрес, която потвърждава достоверността на града, щата/района и 

пощенския код (ако е приложимо), (2) сте получили писмено удостоверение от UPS, посочващо, че 

приложението и всички Интерфейси, използвани във връзка с приложенията, са били прегледани и 

одобрени от UPS, или (3) Вие сте получили достъп до UPS Electronic Manifest Service или UPS Host 

Manifest Service чрез Решение на трета страна. Това сертифициране е невалидно, ако приложението или 

Интерфейсите са по някакъв начин модифицирани или променени или използвани във връзка със софтуер, 

който оказва влияние върху функционирането на приложението или Интерфейсите. 

https://brand.ups.com/
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(b) Обмен на информация. Вие се съгласявате, че приложението или Решението на 

трета страна могат да бъдат дистанционно достъпни от UPS за ограничен период от време единствено с 

цел предоставяне на актуализации и промени, свързани с услуги на UPS, тарифи на UPS, UPS кодове за 

маршрутизация и/или Материалите на UPS, съдържащи се в приложенията или Решението на трета страна. 

(c) Качване на PLD. Вие трябва да предадете PLD на UPS за всяка Изходяща пратка, 

извършена чрез UPS Electronic Manifest Service и UPS Host Manifest Service преди вземане на тези 

пакети от шофьор на UPS.  

3.6 UPS® Account Validation API. Вие декларирате и гарантирате, че ще се опитате да 

валидирате номерата на сметката в UPS, използвайки UPS Account Validation API само в случаите, когато 

сте получили разрешение за валидиране на сметката в UPS от Лицето, на което UPS е назначило тази 

сметката в UPS. Вие трябва, единствено за Ваша сметка и разноски, да обезщетите и да освободите от 

отговорност обезщетените лица на UPS от и срещу всякакви и всички щети, понесени или претърпени от 

обезщетените лица на UPS, произтичащи от или свързани с нарушение от Ваша страна на този Раздел 3.6 

. 

3.7 UPS My Choice® Enrollment API и UPS My Choice® Eligibility API.  

(a) Ограничения. Вие трябва да предавате на UPS информация само за 

предварителното записване за услугата UPS My Choice®, използвайки UPS My Choice Enrollment API и 

UPS My Choice Eligibility API , където информацията е въведена директно от Лицето, което трябва да се 

запише предварително („My Choice Enrollee”), или попълнена предварително чрез Приложението и във 

всеки случай, потвърдена от My Choice Enrollee. За избягване на съмнение, не Ви е позволено да предавате 

информация на UPS за предварителното записване в услугата UPS My Choice®, когато информацията е 

била получена чрез кол център. Можете да използвате само информация, осигурена от UPS чрез UPS My 

Choice Enrollment API и UPS My Choice Eligibility API („My Choice Enrollment Information”) във връзка 

със записването на My Choice Enrollee в услугата UPS My Choice®, свързана с този My Choice Enrollee, 

както е разрешено изрично в настоящото.  

(b) Съхранение на Върнатата информация. С изключение на ограничената цел за 

съответствие с временните процедури за запазване и представяне, описани по-долу, на Вас е забранено да 

запазвате информация на My Choice Enrollment, която е различна от краткотрайно(и) копие(я), както е 

необходимо за обмен на информация със системите на UPS и My Choice Enrollees чрез Приложението във 

връзка с конкретно искане за комуникация от My Choice Enrollee с Приложението. Всички краткотрайни 

копия трябва да бъдат изтрити неотменимо при завършване на обмена на информацията, заявен от My 

Choice Enrollee, за когото е било създадено копието. 

(c) Съгласие на My Choice Enrollee и указания за развитие.  

(i) Представяне. Трябва да представите на My Choice Enrollees средства, 

чрез които My Choice Enrollees може да поискат изрично записване в услугата UPS My Choice® чрез 

Приложението („My Choice Enrollment Consent Notice”). Интерфейсът с Приложението трябва да включва 

квадратче за отметка, като част от уведомлението за съгласие на My Choice Enrollment. Уведомлението за 

съгласие на My Choice Enrollment може да е придружено от лицензирани марки на My Choice Enrollment 

при условие, че тези лицензирани марки на My Choice Enrollment са показани в съответствие с условията 

на този Договор. Уведомлението за съгласие на My Choice Enrollment трябва да бъде под форма, много 

подобна на следната: „Да! Запишете ме предварително в услугите UPS My Choice®, за да мога да 

получавам уведомления за доставка на пратка по имейл. Разбирам, че UPS ще използва данните, събрани 

от [Вас] за моето предварително записване в услугата UPS My Choice® и за да изпрати имейл на 

осигурения от мен адрес с повече информация, включително как мога да се запиша напълно, за да 

получавам допълнителни характеристики. За въпроси, моля, вижте Уведомлението за неприкосновеност 

на личните данни на UPS на www.ups.com”. Уведомлението за съгласие на My Choice Enrollment трябва 

да се предхожда от квадратче за отметка, което не е предварително отметнато. 

(ii) Преглед. Преди търговското използване на Приложението, трябва да 

осигурите на UPS връзка към уебсайт за развитие и тестване, където UPS може да прегледа Вашето 

предложено Уведомление за съгласие на My Choice Enrollment в Приложението за преглед и съгласие от 

страна на UPS. UPS запазва правото си да отхвърли предложеното от Вас Уведомление за съгласие на My 

Choice Enrollment. Ако UPS отхвърли предложеното от Вас Уведомление за съгласие на My Choice 

http://www.ups.com/
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Enrollment, страните трябва да работят заедно за съставяне на допустимо за двете страни Уведомление за 

съгласие на My Choice Enrollment Consent Notice. Вие и UPS трябва да се договорите взаимно за 

въвеждането на Уведомлението за съгласие на My Choice Enrollment в Интерфейса. Освен това, трябва да 

осигурите на UPS пълно копие на графичния потребителски интерфейс, за всеки екран от процеса на 

записване в услугата UPS My Choice® на Приложението, по искането на UPS, в рамките на три (3) дни от 

това искане. 

(iii) Регистър на съгласието. Вие трябва да получите и да запазите данни, 

включително първото и фамилното име на My Choice Enrollee, датата и версията на разработване на 

Интерфейса (тези данни на My Choice Enrollee са наречени общо „My Choice Enrollment Assent Record”), 

като доказателство за изричното искане на всеки My Choice Enrollee за записване в услугата UPS My 

Choice® и осигуряване в .CSV формат на всички документи за съгласие на My Choice Enrollment на UPS 

по електронен път чрез сигурен протокол за прехвърляне на файлове („FTP”) в рамките на три (3) дни от 

това искане. След осигуряване на документите за съгласие на My Choice Enrollment на UPS в съответствие 

с предходния параграф, трябва да изтриете тези документи за съгласие на My Choice Enrollment. 

(d) Попечител на документите. По искане на UPS, трябва да осигурите попечител 

на документите, за да свидетелства, за сметка на UPS, за съгласието на My Choice Enrollee за записване в 

услугата UPS My Choice®, използвайки цялата налична информация. 

(e) Обезщетение. Вие трябва, за Ваша сметка и на Ваши разноски, да обезщетите и 

да освободите от отговорност обезщетените лица на UPS за и спрямо всички щети, понесени или 

претърпени от обезщетените лица на UPS, произтичащи от или във връзка с (i) неспазването от Ваша 

страна да осигурите достатъчно доказателство за съгласието на My Choice Enrollee за записване в UPS My 

Choice или (ii) осигуряване от Ваша страна на неправилна информация на UPS чрез UPS My Choice® 

Enrollment API и UPS My Choice® Eligibility API. 

4 Всички Технологии на PS с достъп през интернет. Следните условия важат за всички Технологии 

на UPS, до които се осъществява достъп през уебсайтовете на UPS. 

4.1 Достъпни функции. Можете да осъществите достъп до всяка от Технологиите на UPS, 

достъпни през Интернет, от държава или територия, която не е в Ограничената територия. Признавате и 

се съгласявате, че Технологията на UPS с достъп през интернет няма да върне желания резултат за всяка 

държава или територия на Разрешената територия. 

4.2 Еднократно вписване и онлайн услуги на трети страни. UPS предлага функция за 

еднократно вписване за ups.com. Ако изберете да използвате Вашите данни за самоличност за една от 

наличните социални платформи, посочени на страницата за вписване на UPS.com (всяка от които наречена 

„Платформа”), UPS ще получи от платформата Вашата основна информация като име, имейл и всяка друга 

информация, която разрешите платформата да сподели с UPS сега или в бъдеще. Когато използвате 

платформите, Вие общувате с трета страна, а не с UPS. UPS не подкрепя и няма контрол върху Платформи. 

Информацията, която споделяте на една Платформа подлежи на съответната политика за поверителност 

на Платформата и на Вашите настройки за поверителност на Платформата. UPS не дава никакви обещания 

или гаранции, изрични или подразбиращи се, относно Платформи или какъвто и да е уебсайт на трета 

страна или приложение (включително точността, надеждността или пълнотата на информацията, 

осигурена от нея или от нейните практики за поверителност). Ако решите да осъществите достъп до други 

уебсайтове, включително някоя от Платформите, Вие правите това на Ваш собствен риск. При никакви 

обстоятелства UPS не може да е отговорна за каквато и да е загуба или щета, произтичаща от Вашата 

употреба на една Платформа или какъвто и да е уебсайт или платформа на трета страна. Ако поради 

някаква причина услугата на Платформата не е налична временно или постоянно, ако изберете да изтриете 

Вашия акаунт за Платформата, или ако отмените свързването чрез линк на Вашите идентификационни 

данни с Платформата от Вашия UPS профил, поддържан в ups.com, няма да можете да влезете във Вашия 

UPS профил, поддържан в ups.com чрез Вашите идентификационни данни за Платформата. За да влезете 

и да продължите да използвате Вашия UPS профил, поддържан в UPS.com, трябва да влезете с Вашите 

идентификационни данни за профила в UPS. 
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5 Условия за отделни Технологии на UPS с достъп през интернет. Освен условията в член 3 по-горе, 

следните условия се прилагат към конкретни Технологии на UPS с достъп през интернет, с 

осъществен достъп до тях на уебсайтовете на UPS.  

5.1 UPS.com™ Shipping. UPS Shipping предоставя достъп до UPS Hazardous Materials 

Functionality, която улеснява доставката на някои опасни стоки и материали. Използването от Ваша 

страна на UPS Hazardous Materials Functionality се управлява от Раздел 10.1 от Правата на крайния 

потребител. 

5.2 UPS.com™ Void a Shipment. Вие се съгласявате, че можете да анулирате пратка само чрез 

UPS.com Void a Shipment ако (1) пратката е в сметка на UPS, свързана с Вашия Системен акаунт за 

UPS.com, но не и сметка, таксувана директно чрез кредитна карта; (2) UPS е получил валидни PLD данни 

за пратка, но не е влязла във владение на пратката, и (3) искането за анулиране на пратката е направено 

преди повече от двадесет и четири (24) часа след като е получено валидно PLD от UPS, ако пратката е 

обработена чрез Технология на UPS, известна като UPS.com Shipping (UPS Internet Shipping), UPS 

CampusShip technology или UPS Developer Kit API. Освен това, Вие гарантирате, че имате правомощията 

да анулирате всяка пратка, която Вие предоставите на UPS.com Void a Shipment. 

5.3 UPS.com™ Order Supplies. UPS си запазва правото, по свое усмотрение, да изпълни всяка 

поръчка за консумативи за пратки извършена чрез UPS.com Order Supplies изцяло, частично или въобще 

да не го прави, включително без ограничение въз основа на обема на доставка, свързана със сметка в UPS, 

представена с искането за поръчка. 

5.4 UPS Paperless™ Invoice/Paperless Document Setup Process. UPS Paperless 

Invoice/Paperless Document Setup Process Ви позволява да качвате към UPS снимки на документи, 

свързани със Заявени пратки (например фактура) за употреба във връзка с доставка на Заявени пратки. 

UPS Paperless Invoice/Paperless document Setup Process използва PLD за пратки, изпратени чрез UPS и 

подадени по електронен път от Вас чрез Съвместима система за безхартиени фактури на UPS, както е 

необходимо в процеса на доставка. Вие можете да се запишете за UPS Paperless Invoice, като попълните 

UPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup Process достъпно чрез UPS.com и представите копие от 

Ваши бланки, валиден подпис в електронен формат и номера на сметка в UPS, с който ще се използва от 

UPS Paperless Invoice. Вие се съгласявате, че UPS ще използва представената бланка и валиден подпис за 

генериране на търговски фактури, като част от UPS Paperless Invoice. Вие се съгласявате, че само пратки, 

изпратени по номера на сметка в UPS, които Вие предавате на UPS Paperless Invoice/Paperless Document 

Setup Process ще бъдат допустими за UPS Paperless Invoice. В случай, че използването на представения 

подпис става невалидно, Вие се съгласявате да уведомите UPS и да не се използвате UPS Paperless Invoice, 

докато не предоставите актуализиран, надлежно упълномощен подпис до UPS. В допълнение, Вие се 

съгласявате че, за да получите UPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup Process за пратка, трябва 

да изпратите на UPS PLD за пратката чрез съвместима система с UPS Paperless Invoice/Paperless 

Document Setup Process, преди подаване на пратката до UPS. Използването от Ваша страна на услугите 

на UPS за фактура и документи по електронен път се управлява от условията на отделно споразумение, 

сключено между Вас и UPSI за такива услуги. Освен това, Вие се съгласявате, че всички Заявени пратки 

от Вас, направени чрез използване на UPS Paperless Invoice, подлежат на описание на услугите и 

условията, изложени във валидните тарифи на UPS и Ръководство за обслужване и Условията за 

превоз/услуги на UPS, включително и разпоредбите за Митническо освобождаване на международни 

пратки, за държавата или територията на произход на Заявени пратки, обхващани от UPS Paperless Invoice.  

5.5 UPS® Claims on the Web услуга.  

(a) Подаване на искове. Услугата UPS Claims on the Web Ви позволява да подадете 

иск до UPS за загуба или щета по Заявената пратка, както и документи като снимки на повредата, фактури 

и квитанции в подкрепа на възникването и стойността на всяка такава загуба или щета („Документация 

по исковете”) за Ваша вътрешна употреба. Вие приемате да изпращате искове само чрез Услугата UPS 

Claims on the web за Вашите Заявени пратки. Като изпращате Документацията по исковете в подкрепа на 

иск за загуба или щета: (a) Вие предоставяте на UPS ограничено разрешение да обработва и съхранява 

тази Документация за искове за целите на обработката на иска и свързани с това цели, и (б) потвърждавате, 

че UPS може или не може да използва Документацията за искове по нейна преценка при обработването 

на иска. 
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(b) Обещания и гаранции.  Вие обещавате и гарантирате, че: (1) Предоставената от 

Вас Документация за исковете и обработката и съхранението й от страна на UPS не нарушава и няма да 

наруши никакви закони, правила или разпоредби; (2) Документацията за исковете не нарушава и няма да 

наруши правата върху интелектуалната собственост или публичността, или поверителността на каквито и 

да са трети страни; или да съдържа какъвто и да е код, който може да повреди и попречи на UPS компютър, 

система, данни или собственост, или да активира проследяване на данните; (3) Документацията за 

исковете не е опозорителна, неприлична, тормозеща, клеветническа или оскърбителна за други лица, 

вредна за непълнолетни лица или порнографска; и (4) Документацията за исковете не е фалшива, неточна, 

подвеждаща или по друг начин несъответстваща на Вашия конкретен иск. 

(c) Обезщетение. Вие трябва, за Ваша сметка и разноски да обезщетите и да 

освободите от отговорност обезщетените лица на UPS от и спрямо всякакви и всички щети, поети или 

претърпени от обезщетените лица на UPS, произтичащи от или свързани с обработката и съхранението от 

страна на UPS на Документацията по исковете. 

5.6 UPS® Billing Data, PDF Invoice и UPS Email Invoice. Можете да получите Данни за 

фактуриране чрез Технологиите на UPS, познати като UPS PDF Invoice и UPS Email Invoice (наричани 

заедно „UPS Billing Technology”). 

(a) Доставка. Данни за фактуриране в електронен формат, избрани от Вас от 

списъка с налични електронни формати (напр. .CSV, flat file и PDF), освен в определени държави и 

територии, където се изискват други формати по закон или според определеното от UPS ще бъдат 

предоставени по електронен път (напр. изтегляне на файл или по имейл), или директно до Вас или чрез 

Доставчици на услуги за фактуриране на данни. Вашето искане да получавате фактури в електронен вид 

(или, когато това е ефективно, Вашето плащане на всяка фактура, получена в електронен формат) 

представлява съгласие да получавате фактури в електронен формат, освен в държави и територии, където 

се изисква друга форма на съгласие по закон. Може да поискате да получите Вашите фактури на хартиен 

носител.  

(b) Допълнителен отказ от гаранции. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ОБЩИЯ ХАРАКТЕР 

НА ВСЯКО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА В НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, UPS НЕ 

ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШАТА УПОТРЕБА НА UPS BILLING TECHNOLOGY ИЛИ ДАННИ ЗА 

РАЗПЛАЩАНЕ ЩЕ БЪДЕ СЪОБРАЗЕНА С ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ, ПРАВИЛА И/ИЛИ 

ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВСИЧКИ ЗАКОНИ, ПРАВИЛА И 

НАРЕДБИ, КОИТО ИЗИСКВАТ ФАКТУРИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ ИЛИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДДС. 

(c) Решаваща фактура. Вие потвърждавате и се съгласявате, че, в случай, че Вие 

получите както Данни за разплащане, така и хартиена версия на фактура от UPS, фактурата с 

преимуществена сила ще бъде хартиената версия, а всякакви Данни за разплащане, които Вие получавате, 

са единствено за Ваше удобство. 

(d) Доставка на фактури. След като UPS Ви е разрешил да използвате UPS Email 

Invoice, Вие автоматично ще получавате фактури с Данни за фактуриране. Вие ще бъдете уведомени чрез 

имейл, когато дадена фактура е готова за получаване.  

5.7 UPS® Billing Center.  

(a) Доставка на фактури . Ако имате достъп и използвате UPS Billing Center, Вие 

автоматично получавате фактури в електронен формат, освен в някои държави и територии, където от 

закона се изискват други формати или ако така е определено от UPS. Всички фактури, генерирани от UPS 

Billing Center ще бъдат достъпни за Вас в електронна форма на уеб сайта на UPS Billing Center. Вие ще 

бъдете уведомени чрез имейл или в друга електронна форма, когато дадена фактура е готова за преглед. 

Използването от Ваша страна на UPS Billing Center или, когато това е ефективно, Вашето плащане или 

всяка фактура, получена в електронен формат, представлява Вашето съгласие да получавате фактури в 

електронен формат, освен в държави и територии, където се изисква друга форма на съгласие по закон. 

Може да поискате да получите Вашите фактури на хартиен носител. Ако Вие направите това, Вашият 

лиценз за достъп и използване на UPS Billing Center ще бъде прекратен, освен в някои държави и 

територии, където от закона се изискват други формати или ако така е определено от UPS.  
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(b) Плащане на фактури. Вие се съгласявате да изплатите всички фактури, 

генерирани от UPS Billing Center, използвайки един от одобрените методи за плащане, представени в 

UPS Billing Center, и в съответствие с правилата и условията, съдържащи се в приложимите Общи 

условия за превоз/услуги на UPS и настоящия Договор. Освен това, Вие се съгласявате, че ако 

използването на UPS Billing Center по някакъв начин доведе до генериране на фактура, която не отразява 

приложимите такси (включително тези такси, определени в приложимите Общи условия за превоз/услуги 

на UPS), UPS ще Ви таксува и Вие се съгласявате да заплатите на UPS, в рамките на седем (7) дни от 

датата на фактуриране, всяка допълнителна сума, приложима за транзакцията. Възстановявания на суми, 

заявени от Вас по отношение на всяка пратка, трябва да бъдат направени в съответствие с Общите условия 

за превоз/услуги на UPS. Всички корекции върху фактурите, направени от Клиента, са обект на по-

нататъшно разглеждане от UPS. Прилагането на корекция или кредитиране на сметката на Клиента, в 

отговор на корекции върху фактурите, направени от Клиента, не представлява окончателно приемане от 

UPS на исканата корекция или съгласие от страна на UPS със заявената причина за корекцията. Клиентът 

няма право на коригиране, кредитиране или възстановяване на средства по фактура, ако UPS определи, че 

те са резултат от неправилно използване на UPS Billing Center. 

(c) Промоционални материали. UPS има право да Ви впише като Клиент на UPS в 

промоционалните материали, разпространявани на трети лица, като излага списъци на Лицата, 

използващи UPS Billing Center. Освен ако не е предвидено друго в настоящия Договор, всяко друго 

използване на Вашите търговски марки, марки за услуги, наименования или лога от UPS изисква Вашето 

предварително писмено съгласие. 

(d) Допълнителен отказ от гаранции. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ОБЩИЯ ХАРАКТЕР 

НА ВСЯКО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА В НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, UPS НЕ 

ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШАТА УПОТРЕБА НА UPS BILLING CENTER ИЛИ ДАННИТЕ ЗА 

ФАКТУРИРАНЕ И ФАКТУРИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ UPS BILLING CENTER, ЩЕ БЪДАТ СЪОБРАЗЕНИ 

С ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ, ПРАВИЛА И/ИЛИ ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВСИЧКИ ЗАКОНИ, ПРАВИЛА И НАРЕДБИ, КОИТО ИЗИСКВАТ ФАКТУРИ НА 

ХАРТИЕН НОСИТЕЛ ИЛИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДДС. 

(e) Достъп и употреба. Без ограничение и освен ако не е предварително 

упълномощено от UPS в писмена форма, всеки достъп до или използване на UPS Billing Center от 

устройства за автоматизирано запитване, роботи или повтарящи се инструменти за събиране и извличане 

на данни, рутинни процедури, скриптове или други механизми с подобна функционалност, които сами по 

себе си не са Технологията на UPS, лицензирана за такива цели по-долу, се забранява изрично. 

5.8 UPS CampusShip ™ технология.  

(a) Корпоративна адресна книга. На Вас може да бъде осигурен достъп за 

създаване, достъп, използване или модифициране на групова адресна книга („Корпоративна адресна 

книга"), състояща се от записи на адресни данни („Данни от КАК"). Данните от КАК ще се съхраняват на 

Системите на UPS и ще са предоставени за ползване чрез UPS CampusShip технологията. UPS ще 

положи комерсиално разумни усилия за предпазване на Данните от КАК от изменяне, загуба или 

неоторизиран достъп до Данните от КАК от страни, различни от Клиента. При прекратяване на правото 

на клиента за достъп до UPS CampusShip технологията, всички Данни от КАК ще бъдат изтрити от 

Системите на UPS. Само Данни от КАК, които впоследствие се използват за извършване на Заявени 

пратки, използващи UPS CampusShip технологията, представляват лична информация за целите на 

раздел 12.10 от Общите условия. Вие поемате цялата отговорност за действия на неговите 

Администратори и други потребители за създаването, добавянето към, прегледа, разкриването, 

използването и модифицирането на Данни от КАК, включително прехвърлянето на подобни данни към 

всички юрисдикции, в които Клиентът може използва Корпоративната адресна книга („Обработка“), 

включително за всички искове, отправени по силата на законите за защита и поверителност на данните на 

различните юрисдикции по отношение на такова прехвърляне. 

(b) Ползване от доставчици. UPS може да разреши на Клиент да даде възможност 

на някои от доставчиците на Клиента да участват в UPS CampusShip технологията чрез потребители 

Доставчици. Клиентът се съгласява, че е отговорен за всяко използване на UPS CampusShip технология 

от потребители Доставчици все едно, че такива потребители Доставчици са служители на Клиента. UPS 

може незабавно да деактивира или да прекрати всеки Системен акаунт за UPS CampusShip, създаден от 

Клиент за потребители Доставчици, по свое усмотрение, със или без предизвестие до Клиента. В 
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допълнение, правото на достъп на всеки потребител Доставчик до UPS CampusShip технологията се 

прекратява автоматично след изтичането или прекратяването на правото на Клиента да използва UPS 

CampusShip технологията. UPS администрира създаването и поддържането на Системни акаунти на UPS 

CampusShip за потребители Доставчици, според указанията на Клиента, като всички са в съответствие с 

условията на настоящия Договор. Независимо от каквито и да е клаузи, противоречащи на настоящия 

Договор, UPS не носи отговорност пред Клиент, относно неговото администриране на Системен акаунт 

за потребители Доставчици. КЛИЕНТЪТ ТРЯБВА, ЗА СВОЯ СОБСТВЕНА СМЕТКА И РАЗНОСКИ, ДА 

ОБЕЗЩЕТИ, ДА ОСВОБОДИ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ПО ПРЕЦЕНКА НА UPS, ДА ЗАЩИТАВА 

ОБЕЗЩЕТЕНИТЕ ЛИЦА НА UPS, ОТ И СРЕЩУ ВСЯКАКВИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, 

ВСЯКАКЪВ ИСК, НАПРАВЕН ОТ ДОСТАВЧИК ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛ НА ДОСТАВЧИК), ПОНЕСЕНИ 

ИЛИ ПРЕТЪРПЕНИ ОТ ОБЕЗЩЕТЕНИТЕ ЛИЦА НА UPS, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕХНОЛОГИЯТА UPS CAMPUSSHIP, UPS SCHEDULED IMPORT TOOL 

ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОЕТО И ДА Е ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЕТО 

ПОЛУЧАВА ДОСТЪП В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМЕН АКАУНТ НА UPS 

CAMPUSSHIP, СЪЗДАДЕН ОТ КЛИЕНТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ ДОСТАВЧИК. 

(c) Системни акаунти по местоположение. Ако UPS отделно разреши, Клиентът 

може да направи Акаунти по местоположение и да позволи на упълномощени служители на Клиента 

достъп до UPS CampusShip технологията чрез Системни акаунти по местоположение вместо Системен 

акаунт, свързани с всеки служител на Клиента. При условие, че UPS е упълномощил Клиента да направи 

Системни акаунти по местоположение, служителите на Клиента имат достъп и могат да използват UPS 

CampusShip технологията чрез Системен акаунт по местоположение единствено за обработка и 

проследяване на Заявени пратки, извършени чрез UPS CampusShip технологията, на всяко 

местоположение, свързано със Системния акаунт по местоположение, и да преглеждат и разпечатват 

информацията с историята на пратката за такива Заявени пратки. UPS администрира създаването и 

поддържането на Системни акаунти по местоположение, според указанията на Клиента, като всички са в 

съответствие с условията на настоящия Договор. Независимо от каквито и да е клаузи, противоречащи на 

настоящия Договор, UPS не носи отговорност пред Клиента, относно неговото администриране на 

Системни акаунти по местоположение. UPS може незабавно да деактивира или да прекрати по свое 

усмотрение всеки Системен акаунт по местоположение, след известие до Клиента. 

5.9 UPS.com ™ Alert Customization Tool. UPS.com Alert Customization Tool осигурява 

достъп до UPS Customized Alerts Functionality, което улеснява персонализиране на статута на пратката 

по имейл, чрез QVN съобщения и имейли за лична и търговска услуга UPS My Choice®. Вие се съгласявате, 

че когато даден Доставчик на услуги доставя поръчки от Ваше име, може да не е налично Индивидуално 

известие, ако Доставчикът на услуги не успява да направи доставката в рамките на съответната сметка в 

UPS. UPS ще прилага един и същ набор от Персонализирано съдържание за всяко Индивидуално известие, 

което Вие поискате да бъде изпратено. Вие може периодично да ревизирате Вашето Персонализирано 

съдържание чрез подаване до UPS на ново или преразгледано Персонализирано съдържание, използвайки 

UPS.com Alert Customization Tool. Вие не можете да направите заявка за желаната дата за започване на 

ново или преразгледано Персонализирано съдържание, по-рано от три (3) седмици след датата от Вашето 

предоставяне до UPS на такова Персонализирано съдържание. 

5.10 TForce Freight® Images. Вие се съгласявате, че всички изображения, генерирани чрез 

TForce Freight® Images, независимо от тяхната форма или формат, ще бъдат считани за Информация. 

5.11 TForce Freight®  Notify. Вие можете да използвате TForce Freight® Notify за предаване 

на информация, свързана със Заявени пратки, при условие че тези съобщения са само до лица, които са 

свързани с такива Заявени пратки. В случай че даден получател посочи, че не желае повече да получава 

имейл съобщения във връзка със Заявени пратки, Вие следва незабавно да прекратите използването на 

TForce Freight® Notify за изпращане на имейл съобщения до въпросния получател. В никакъв случай 

UPS не носи отговорност за каквато и да било невъзможност или забавяне в предаването или приемането 

на имейл съобщения. Вие носите цялата отговорност за съдържанието на всеки текст, който Вие предавате 

като част от TForce Freight® Notify съобщения, и те не трябва да съдържат никакво съдържание, което 

може да бъде обидно, оскърбително, клеветническо или ощетяващо по отношение на друго Лице. Вие 

гарантирате, че ще изисквате единствено чрез TForce Freight® Notify, UPS да изпраща TForce Freight® 

Notify съобщение (а) до Вас, или (б) (1) до имейл адрес, контролиран от Лице, свързано с пратката, което 

е предмет на съобщението на TForce Freight® Notify и (2) за единствена цел да дава предизвестие за 

статута на пратка в рамките на системата за доставки на UPS и по никаква друга причина. Освен това Вие 

гарантирате, че преди да изискате от UPS да изпрати съобщение от TForce Freight® Notify към Лице, 
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свързано с пратката, Вие трябва да осигурите информираното и специфично съгласие на това лице да 

получи съобщение от TForce Freight® Notify и че всеки имейл адрес, предоставен на UPS, е точен и 

контролиран от въпросното Лице. Вие трябва, за Ваша сметка и разходи, да обезщетите и да освободите 

от отговорност обезщетените лица на UPS от и срещу всякакви и всички щети, поети или претърпени от 

обезщетените лица на UPS, произтичащи от или свързани с всяко нарушение на гаранциите в този раздел.- 

5.12 TForce Freight® Reporting. Вие се съгласявате, че всички доклади, генерирани чрез 

TForce Freight® Reporting, независимо от тяхната форма или формат, ще бъдат считани за Информация. 

6 Всички софтуерни програми на UPS. Следните термини се прилагат към използването от Ваша 

страна на всички Технологии на UPS, които са софтуерни програми, предоставени Ви от UPS. 

6.1 Ограничено използване. Можете да инсталирате и използвате Софтуера за свои вътрешни 

цели във формат на обектен код само на компютри, които са собственост, отдадени под наем или 

контролирани от Вас в територията, в която се използва този Софтуер. 

6.2 Прекратяване. При изтичане на настоящия Договор или прекратяване на лиценза за 

всеки Софтуер по някаква причина, Вие трябва незабавно да изтриете от Вашия хардуер, системи и други 

носители и устройства всички копия на Софтуера, свързани с изтекъл или прекратен лиценз. 

6.3 Отказ от гаранция за вируси. UPS изрично отхвърля всякакви преки или косвени 

гаранции по отношение на Софтуера относно липса на компютърни вируси. 

6.4 Продукти на Microsoft®. Определена част от софтуера на UPS се предлага с версия на 

Microsoft® SQL Server в софтуерния инсталационен пакет. Ако изберете да инсталирате и да използвате 

Софтуера на UPS, Вие потвърждавате и приемате, че използването от Ваша страна на разпространено 

копие на Microsoft® SQL Server се регулира от Лицензионните условия за софтуер на Microsoft, 

представени на <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693>. 

6.5 Отговорност. ВИЕ НОСИТЕ ЕДИНСТВЕНА И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 

ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ПОВРЕЖДАНЕТО НА СОФТУЕРНИ ПРОЗОРЦИ, КОИТО ВИ 

РАЗПРОСТРАНЯВАТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ТАКЪВ СОФТУЕР (НАПР. 

РЕСУРСИ НА БАЗА ДАННИ), ДОСТЪПВАНИ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО ОТ КОЕТО И ДА БИЛО ЛИЦЕ, 

НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ ВАС ИЛИ НЕ. 

7 Термини за индивидуален Софтуер на UPS. Към условията от член 5 по-горе, следните термини се 

прилагат към специфичния Софтуер на UPS. 

7.1 UPS WorldShip® софтуер.  

(a) Опасни материали и Способности на международна база знания. UPS 

WorldShip софтуер предоставя достъп (1) до UPS Hazardous Materials Functionality, която улеснява 

доставката на някои опасни стоки и опасни материали; и (2) Способностите на международната база 

знания, която осигурява достъп до информация, която може да се използва за улесняване на 

трансгранично изпращане. Използването от Ваша страна на UPS Hazardous Materials Functionality се 

управлява от Раздел 10.1 от Правата на крайния потребител, а използването от Ваша страна на 

Способностите на международната база знания чрез Софтуера UPS WorldShip се управлява от Раздел 

3.6 от Политиките за информация и обща употреба. 

(b) Въвеждане. UPS WorldShip софтуерът трябва да бъде въведен с помощта на 

Вашата сметка в UPS или сметка в UPS назначена на трето лице, което Ви е упълномощило да използвате 

такава сметка в UPS в комбинация с Директни търговски трансгранични, океански и въздухоплавателни 

услуги по искане на третото лице (сметката в UPS и сметка в UPS на третото лице са заедно наричани по-

нататък „Директна търговска сметка в UPS"). 

(c) Местоположение на използване. UPS WorldShip софтуерът може да се 

използва само със Заявени пратки (1), които имат обявен произход на пратката при мястото на инсталация 

на UPS WorldShip софтуера или на адреса, свързан с Директната търговска сметка в UPS или (2), когато 

Вие сте сключили Споразумение за генерални услуги с UPS Supply Chain Solutions, Inc., за получаване на 

Директни търговски трансгранични, океански и въздухоплавателни услуги и такива пратки са част от 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693
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консолидирания превоз на товари съгласно Директни търговски трансгранични, океански и 

въздухоплавателни услуги, поръчани от Вас и след това само за улеснение на използването на услугите, 

предлагани от UPSI, включително без ограничение, на обработка и проследяване на такива пратки и за 

никаква друга цел. 

(d) Бази данни на UPS. Бази данни на UPS се разпространяват във връзка с UPS 

WorldShip софтуера. Можете да използвате тези Бази данни на UPS за подготвяне на етикети за доставка 

чрез UPS WorldShip софтуера, като всяка Бази данни на UPS ще се разпространява само за тази и за 

никаква друга цел. Вие може да имате достъп, да правите промени или да модифицирате тези Бази данни 

на UPS с помощта на UPS WorldShip софтуер единствено чрез използване на (1) внос на данни и (2) 

картиране на външна база данни и интеграционни функции на UPS WorldShip софтуер. С цел 

разясняване, а не ограничаване, Вие нямате право да експортирате, независимо дали чрез (i) вградена в 

UPS WorldShip софтуера функционалност за експорт на данни; (ii) екстракция от интерфейса на UPS 

WorldShip софтуера (напр. чрез събиране от екран); или (iii) по друг начин, всички данни от базите данни 

на UPS и да използвате тези данни за сравняване на цени на доставка или срокове на доставка с цени на 

доставка или срокове за доставка на която и да е трета страна, която не е член на UPSI. 

(e) Адрес на получателя. Адресът на получателя за всеки етикет, генериран чрез 

UPS WorldShip софтуера трябва да бъде валидиран чрез функцията на UPS за валидиране на адрес на 

UPS WorldShip софтуера. 

(f) Качване на PLD. UPS WorldShip софтуер включва функционалност за качване 

на PLD към UPS. Такава функционалност за качване може да се използва само за прехвърляне на PLD към 

UPS за Заявени пратки, идентифицирани в параграф (в) по-горе и извършени при използване на кодирано 

въвеждане, въвеждане на партида, XML автоматично въвеждане, автоматично доставяне, или 

функционалност за директно въвеждане на UPS WorldShip софтуер. 

(g) Текуща версия. Вие потвърждавате и се съгласявате, че неспособността да се 

използва най-новата версия на UPS WorldShip софтуера и базите данни на UPS, може да доведе до 

налагането на такса за ръчно обработване, ако това е приложимо, както е предвидено от Общите условия 

за превоз/услуги на UPS, които са в сила в момента на доставка. 

(h) Софтуер за изпращане на съобщения чрез UPS WorldShip. UPS WorldShip 

софтуерът включва функционалност за представяне пред Вас на съобщения от UPS. Вие се съгласявате, 

че независимо от всякакъв друг избор, който Вие може да сте направили по отношение на съобщения от 

UPS, като част от обсъждането относно лиценза за UPS WorldShip софтуер предоставен тук, UPS може 

да Ви изпраща съобщения чрез UPS WorldShip софтуера, включително и без ограничение на 

функционални, оперативни или маркетингови съобщения за UPS WorldShip софтуер, други Технологии 

на UPS и Услуги на UPS. 

(i) Отчитане на приложението. Софтуерът UPS WorldShip включва 

функционалност, която позволява на UPS да измерва Вашата употреба на неговите характеристики и 

информира UPS за това използване по електронен път. В софтуера на UPS WorldShip, тази функция е 

позната като „Статистика на характеристиките“ или „Помощни файлове“ (наричани заедно „Отчитане на 

приложението“). Функционалността Отчитане на приложението събира Вашите данни за системната 

конфигурация и регистъра на Вашите дейности, докато използвате софтуера на UPS WorldShip, 

включително следното: (1) процесите на софтуера на UPS WorldShip , използвани за да се добавят, 

валидират или класифицират адреси като „доставка до"; (2) колко често се влиза във функция „Помощ" 

на софтуера на UPS WorldShip; и (3) колко често пратки се обработват от софтуера на UPS WorldShip, 

използвайки предварително зададени характеристики. UPSI използва Статистика на характеристиките, 

например, за да определи популярността и да подобри функционалността на софтуера на UPS WorldShip 

и да подобри услугите, предоставяни Ви от UPSI. Помощните файлове се използват за подпомагане 

провеждането на анализ за отстраняване на проблеми. Ако Вие не желаете да участвате във 

функционалността Статистика на характеристиките на софтуера на UPS WorldShip, за всеки инсталиран 

софтуер на UPS WorldShip трябва да изпратите имейл на UPS на адрес worldshipreqst@ups.com (или се 

свържете с представител на сметката/акаунта Ви) и UPS от разстояние ще деактивира тази 

функционалност за инсталирания UPS WorldShip софтуер. 

(j) Индивидуални етикети за пратки. Софтуерът UPS WorldShip Ви позволява да 

отпечатвате индивидуални етикети за пратки. Индивидуалният етикет включва в горната зона поле с 
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размер 4" х 2" от етикета на пратката с размер 4" х 8" информация или лого на Ваш Клиент, които Вие 

предоставяте („Съдържание на индивидуален етикет"). UPS може по свое усмотрение да Ви нареди да 

прекратите употребата на всяко Съдържание на индивидуален етикет. Вие декларирате и гарантирате, че 

Съдържанието на индивидуалния етикет, или част от него не: (а) нарушава интелектуалната собственост 

на трети лица или публично/частно право; (б) нарушава приложимите закони или подзаконови актове; (в) 

е клеветническо, нецензурно, вредно за непълнолетни или порнографско; (г) е невярно, неточно или 

подвеждащо или (д) влияе негативно върху репутацията на контрагентите на UPS. Вие трябва, за Ваша 

собствена сметка и разходи, да обезщетите и да освободите от отговорност обезщетените лица на UPS от 

и срещу всякакви щети, понесени или претърпени от обезщетените лица на UPS, произтичащи от или 

свързани с използването от Ваша страна на Съдържанието на индивидуалния етикет, включително 

всякакъв иск, свързан с нарушение на права върху интелектуална собственост, включително без 

ограничение авторски права, патенти, търговски тайни, търговски марки, публичност, неприкосновеност, 

както и други права на собственост.  

(k) Автоматични актуализации.  UPS автоматично ще доставя актуализации на 

софтуера на UPS WorldShip и свързаните с тях бази данни на UPS („Актуализации на WorldShip“) до 

компютри, на които сте инсталирали софтуера UPS WorldShip. UPS автоматично ще приложи тези 

актуализации на WorldShip, ако поръчате софтуера на UPS WorldShip в САЩ. Ще бъдете уведомени 

чрез софтуера на UPS WorldShip, че ще се извърши актуализация на WorldShip. Ако решите да не приемете 

актуализация на WorldShip, трябва да премахнете и да спрете използването на софтуера на UPS 

WorldShip и свързаните с него UPS бази данни и вашият лиценз в софтуера на UPS WorldShip и 

свързаните с него UPS бази данни ще приключи на датата, на която е планирано да бъде приложена такава 

актуализация на WorldShip. 

(l) Софтуер с отворен код. Софтуерът UPS WorldShip се доставя със софтуерни 

компоненти, разпространявани под лицензи с отворен код. Всяко използване на тези софтуерни 

компоненти ще се урежда от и при спазване на условията на приложимия лиценз с отворен код, а не от 

настоящото Споразумение. В таблицата по-долу са изброени тези софтуерни компоненти, връзка към 

приложимия лиценз с отворен код и връзка към местоположение, където всеки софтуерен компонент може 

да бъде изтеглен. 

Софтуерен 

компонент 

Лиценз за отворен код Местоположение на софтуерен компонент 

Chromedriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICEN

SE-2.0 

https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/dow

nloads 

Geckodriver Mozilla Public License 2.0 

https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/ 

https://github.com/mozilla/geckodriver 

EdgeDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICEN

SE-2.0 

https://www.selenium.dev/downloads/ 

IEDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICEN

SE-2.0 

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-

edge/tools/webdriver/ 

  

7.2 UPS® UPSlink софтуер. Достъп до UPS UPSlink софтуера може да бъде получен от Вас 

само като част от UPS Ready Solution. Вие се съгласявате, че Вие може да качвате PLD към UPS чрез UPS 

UPSlink софтуер само ако Вие първо валидирате всички PLD с функция за валидиране на адрес, която 

http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://protect-us.mimecast.com/s/s5woCADmVkU5Aj4MS8TWU4?domain=github.com
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/nwVRCBBnW0CN5vj3FNU6Ob?domain=selenium.dev
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
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потвърждава достоверността на града, щата/областта и пощенския код (ако е приложимо). Вие се 

съгласявате, че UPS UPSlink software могат да бъдат дистанционно достъпни от UPS за ограничен период 

от време единствено за предоставяне на актуализации и промени, свързани с услуги на UPS, тарифи на 

UPS, UPS кодове за маршрутизация и/или Материалите на UPS, съдържащи се в UPS Ready Solution. Вие 

трябва да предадете PLD на UPS за всяка Изходяща пратка, извършена чрез UPS UPSlink софтуера преди 

вземане на тези пакети от шофьор на UPS.  

 

7.3 Разширение UPS® Locator за местоположения с UPS Access Point.  

(a) Промени в информацията. Вие може да променяте цветовата схема на 

небрандирана информация и да добавяте Вашия бранд по начин, който не замества, променя или прикрива 

UPS брандиране или навежда на мисълта, че UPS подпомага Вашите стоки и услуги.  

(b) Ограничение в използването. Вие се съгласявате, че може да използвате UPS 

Locator Plug-In за UPS Access Point Locations само в подкрепа на или в отговор на искане от клиент за 

разкриване на информация за Заявени пратки. Вие трябва да премахнете всяка информация за 

местоположението, обявена Ви от UPS Locator Plug-In за UPS Access Point Locations при завършване на 

всяка дистанционна комуникационна сесия с Вашия клиент. 

(c) Без права върху търговската марка. Независимо от каквито и да е 

противоречиви клаузи в настоящото, този Договор не Ви разрешава да използвате търговска марка, дума, 

име, символ, или устройство, или всяка комбинация от тях, които са собственост или лицензирани от UPS 

във всяка такава UPS Access Point Application. До степента, до която Вие се стремите да използвате 

търговски марки на UPS Access Point във връзка с тази UPS Access Point Application, Вие трябва да 

попълните формуляр на UPS Access Point за искане на марка от UPS Brand Central на 

<https://brand.ups.com> и да получите лиценз за търговска марка от UPS, отпуснат по усмотрение на UPS.  

7.4 Приставка UPS International Shipping за платформи за електронна търговия. 

Приставката UPS International Shipping е приставка, добавка, разширение или модул, който може да се 

използва с много популярни платформи за електронна търговия и предоставя информация за 

международната доставка от UPSI. В някои случаи приставката UPS International Shipping може да се 

разпространява при условията на лиценз, различен от настоящия Договор. Независимо от този друг 

лиценз, уреждащ Вашето използване на приставката UPS International Shipping, всички права върху 

Информацията, получена чрез приставката UPS International Shipping, са предоставени в настоящия 

Договор. В допълнение към правата, предоставени Ви в Права на крайния потребител, Раздел 6.1, където 

доставчикът на платформата за електронна търговия, свързана с приставката UPS International Shipping, 

хоства платформата за електронна търговия във Ваша полза, Вие имате право да накарате доставчика да 

инсталира приставката UPS International Shipping с Вашия екземпляр на платформата за електронна 

търговия и да използвате приставката UPS International Shipping единствено за Ваша полза в 

съответствие с настоящия Договор. 

8 UPS Bulk Data Services. Следните термини се прилагат към конкретните UPS Bulk Data Services. 

8.1 UPS Data Exchange Services.  

(a) Оторизация . UPS може да разреши, по свое усмотрение, определени данни 

(включително Информацията и друга информация) да бъдат разменени между Вас и UPS с помощта, без 

ограничение, на един или повече от следните методи за прехвърляне (всеки ще бъде наричан „Метод на 

прехвърляне"): (i) доставка на физически носител (напр. DVD); (ii), стандартен мрежов протокол, известен 

като протокол за трансфер на файлове („FTP"); или (iii) метод за обмен на данни от компютър до компютър 

чрез подаване на данни, по-известен като електронен обмен на данни („EDI"). Всеки Обмен на данни ще 

бъде извършван в съответствие със заявка за обмен на данни, издадена от UPS до Вас, която определя 

характеристиките на Обмена на данни, включително, например, на Метод на предаване, Формат на файла, 

място на доставка, както и държавата или територията, в която Обмена на данни може да се използва от 

Вас („Заявка за обмен на данни"). Нито едно предварително споразумение между Вас и UPS, според което 

Вие получавате услуги за обмен на данни, няма да бъде заменяно с разпоредбите и условията на Раздел 

8.1. Вие и UPS взаимно се споразумявате по отношение на списъка със сметки в UPS, за които страните 

https://brand.ups.com/


 

16 

ще обменят Информация чрез Метод за прехвърляне. Тези сметки в UPS могат да бъдат променяни 

периодично по взаимно съгласие между Вас и UPS.  

(b) Разрешени трети страни. Заявката за обмен на данни може да уточни доставка 

на Информация до Вас или Доставчика на услуги, като този Доставчик на услуги се одобрява 

предварително писмено от UPS, Вие и този Доставчик на услуги сте сключили споразумение в 

съответствие с Информацията и Правилата за обща употреба, раздел 1.2 (b).   

(c) Формат на файл и Метод на предаване. Вие се съгласявате, че UPS няма 

задължение да поддържа всеки Формат на файл и Метод на предаване, различен от текущата им версия. 

(d) Плащане. Освен ако не е договорено друго в отделно писмено споразумение, 

подписано от Вас и UPS, всички фактури получени от Вас и Доставчика на услуги чрез Обмен на данни 

са дължими и изискуеми в рамките на седем (7) дни след получаването. Закъснелите плащания подлежат 

на такси за забавяне. 

(e) Разходи и такси. Вие носите отговорност за телекомуникационни разходи, 

свързани с предоставянето на Информация до или получаване на информация от UPS. Освен това, Вие 

разбирате, че носите отговорност за разходи, свързани с прекомерно проследяване или необосновано 

връщане на суми, поискано от Вас или Вашия Доставчик на услуги, както допълнително е посочено в 

Общите условия за превоз/услуги на UPS. 

(f) Промени на Формат на файла. Вие имате тридесет (30) дни от получаването на 

известие от UPS за промяна на формата на файла, в които да извършите тази промяна/промени.  

(g) Термини, специфични за EDI като Обмен на данни.  

(i)  Разходи и такси. Такси за пренос за изпращане на данни се поемат от 

изпращащата страна, а таксите за получаване на данни, се поемат от приемащата страна. Ако Вие изберете 

пряка връзка за данни за Обмен на данни, който използва EDI като Метод на предаване, Вие трябва да 

заплатите всички разноски, направени от UPS, за инсталиране на отделна линия или телекомуникационни 

разходи за свързване към Вас или Ваш Доставчик на услуги. Всички такси за обработка, направени от 

UPS, в резултат на промяна в местоположението се заплащат от Вас. 

(ii) Функционално потвърждение. При надлежно получаване на 

Информация чрез EDI, получаващата страна веднага изпраща обратно потвърждение, което представлява 

окончателно доказателство за надлежното получаване и че всички необходими части от нея са били 

доставени и са синтактично верни, но без да потвърждава материалното съдържание на данните. 

(iii) Съобщение от приложението. Ако „съобщение от приложението" е 

включено по силата на Заявка за обмен на данни за EDI, при получаване на каквито и да било данни от 

UPS, които съдържат невалидни или липсващи елементи от данни, UPS ще изпрати обратно Съобщение 

от приложението. Ако Съобщението от приложението съдържа съобщение за отхвърляне, Вие незабавно 

предавате на UPS нови, коректни данни в рамките на двадесет и четири (24) часа след получаването на 

Съобщение от приложението. Ако Съобщението от приложението съдържа предупредително съобщение, 

Вие трябва незабавно да извършите системна диагностика на цялото оборудване, софтуер и услуги, 

използвани за предаване на данни, в рамките на четиридесет и осем (48) часа след получаване на 

Съобщение от приложението, така че следващите обмени на данни да са правилно предадени. Вие не 

трябва да изпращате същите данни, които вече са били обект на Съобщение от приложението. 

Съобщението от приложението показва само, че UPS е получил неправилно предадени данни, а не 

потвърждава или отрича реалното съдържание на данните. 

(iv) Процедури при извънредни ситуации. Ако хардуерна или софтуерна 

комуникационна повреда или някое форсмажорно обстоятелство (както е описано в раздел 12.7 от Общите 

условия) възпрепятства една от страните за електронно предаване или приемане на данни чрез EDI, тази 

страна се съгласява да направите следното, веднага щом това е разумно осъществимо след откриването 

на такъв проблем: (i) да предупреди EDI координатора на другата страна за определяне и решаване на 

проблема, и (ii) да съобщи за всички транзакции, ако това е възможно, по факс или чрез някакви други 

налични и подходящи търговски средства. 
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(v) Период на изпитване на EDI.И двете страни са съгласни, че за EDI, за 

определен период от време, по взаимно съгласие на страните („Период на изпитване на EDI"), данните ще 

се предават и получават по електронен път за изпитателни цели. По време на Период на изпитване на EDI, 

електронното предаване и получаване на данни допълва, но не заменя обмена на документи на хартиен 

носител. Период на изпитване на EDI може да бъде прекратен по всяко време по взаимно съгласие на 

страните. Данните, предавани и получавани по електронен път по време на Период на изпитване на EDI, 

няма да са обвързващи или ефективни между страните. Периодът на изпитване на EDI няма да започва 

преди прилагане на Заявка за обмен на данни за EDI от страните. 

(vi) UPS Етикетиране. Ако Вие обменяте явна информация за Заявени 

пратки чрез EDI, Вие се съгласявате да прилагате одобрени от UPS интелигентни етикети за доставка за 

всяка такава Заявена пратка. UPS и Вие се съгласявате, че определението за интелигентен етикет се 

дефинира в настоящото издание на Ръководство за етикетиране на UPS към момента на подписване на 

настоящия Договор; което включва, но не се ограничава до UPS MaxiCode (който включва адрес на улица), 

Zip + 4 пощенски код и баркод, където това е приложимо, настоящ UPS Routing Code, подходяща UPS 

Service Icon, UPS 1Z баркод номер за проследяване, CASS заверени и валидирани адреси. 

8.2 UPS® Locator APList файл за местоположения с UPS Access Point Locations.  

(a) Допълнителни ограничения. След упълномощаване, единствено по усмотрение 

на UPS, UPS може да Ви осигури списък с всички UPS Access Point Locations, които към момента на 

разкриване на информацията, могат да приемат пратки („APList"). С цел да подпомогне Клиента при избор 

на удобна UPS Access Point, Вие може да представите на Клиента части от APList, представляващи 

информация за тези UPS Access Point Locations в рамките на въпросното разстояние в отговор на въпрос, 

съдържащ адрес и разстояние от адрес, предоставен от Клиент чрез приложение, разработено от Вас или 

други канали за обслужване на клиенти (например, взаимодействие с кол център). Ако UPS Ви осигури 

APList, UPS ще прави актуализации на APList приблизително веднъж на ден. Вие се съгласявате, че може 

да използвате APList само в подкрепа или в отговор на искане от клиент за разкриване на информация за 

Заявени пратки. Вие нямате право да използвате APList за цели, различни от изпълнението на заявка на 

клиент. Вие ще спрете всякакво използване на APList в рамките на един (1) час от доставка на заменяща 

актуализация за APList. При получаване на заменяща актуализация за APList, Вие трябва незабавно да 

спрете от употреба заменения APList. Вие се съгласявате да не използвате по друг начин или да 

разпространявате APList, изцяло или частично, който е различен от изрично изложеното в настоящия 

Раздел 8.2(а), без изричното писмено съгласие на UPS. Можете да осъществите достъп до UPS® Locator 

APList File за UPS Access Point Locations от държава или територия, която не е в Ограничената 

територия. Признавате и се съгласявате, че UPS® Locator APList File за UPS Access Point Locations няма 

да върнат желания резултат за всяка страна или територия на Разрешената територия. 

(b) Без права върху търговската марка. Независимо от някои противоречиви 

клаузи в настоящото, този Договор не Ви разрешава да използвате търговска марка, дума, име, символ, 

или устройство, или всяка комбинация от тях, които са собственост или лицензирани от UPS във всяко 

приложение, разработено от Вас, включително части от APList. До степента, до която Вие се стремите да 

използвате търговски марки на UPS Access Point във връзка с това приложение, Вие трябва да попълните 

формуляр на UPS Access Point за искане на Марка от UPS Brand Central на <https://www.brand.ups.com> и 

да получите лиценз за търговска марка от UPS, отпуснат по усмотрение на UPS. 

9 Услуги на UPS с добавена стойност. Следните условия се прилагат към конкретната определена 

Технология на UPS.  

9.1 Quantum View Notify™ Услуга.  

(a) Ограничения. Quantum View Notify („QVN”) е Технология на UPS, която Ви 

позволява да инструктирате UPS да изпраща имейл или текстово съобщение по СМС с информация за 

пратката на имейл адрес или телефонен номер, предоставен от Вас. QVN е на разположение на сайта 

UPS.com или чрез друга Технология на UPS, включваща QVN. Вие се съгласявате да използвате QVN 

единствено за предаване на информация по отношение на Заявени пратки и единствено с лица, които имат 

връзка със Заявените пратки. В случай, че един получател Ви посочи, че не желае повече да получава 

имейли или текстови съобщения във връзка със Заявени пратки, Вие следва незабавно да прекратите 

използването на QVN за изпращане на имейли или текстови съобщения до този получател. В никакъв 

случай UPS не носи отговорност за каквато и да било невъзможност или забавяне в предаването или 

https://brand.ups.com/
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получаването на имейли или текстови съобщения. Вие носите цялата отговорност за съдържанието на 

всеки текст, който Вие предавате като част от QVN съобщение, и те не трябва да съдържат никакво 

съдържание, което може да бъде тормозещо, оскърбително, клеветническо или ощетяващо по отношение 

на друго лице. Можете да осъществите достъп до QVN от държава или територия, която не е в 

Ограничената територия. Признавате и се съгласявате, обаче, че QVN няма да върне желания резултат за 

всяка държава или територия в Разрешената територия. 

(b) Гаранция. Вие гарантирате, че изисквате единствено чрез QVN UPS да изпраща 

QVN съобщение (1) до имейл адрес или телефонен номер, контролиран от Лице, свързано с пратката, 

която е предмет на QVN съобщението; (2) с единствена цел за осигуряване на предизвестие за статута на 

пратка в рамките на системата за доставки на UPS и поради никаква друга причина; и (3) осигуряването 

на такова QVN съобщение на едно лице не нарушава приложим закон, правилник или нормативно 

изискване, включително без ограничение онези, предназначени за имейл маркетинг. Освен това, Вие 

гарантирате, че преди да изискате от UPS да изпрати QVN съобщение към Лице, свързано с пратката, Вие 

трябва да осигурите съгласието на това лице да получи QVN съобщението. 

9.2 UPS.com™ Marketplace Shipping.  

(a) Ограничения. Вие можете да осъществявате достъп и да използвате UPS.com 

Marketplace Shipping, Технология на UPS, която Ви позволява да управлявате пратката детайли и да 

проследявате данни за поръчки, направени от Ваши клиенти за Ваши стоки на разрешен електронен пазар, 

който е трета страна (например eBay и Amazon.com) за Вашите вътрешни цели. 

(b) Представяне на информацията за достъп до Вашия акаунт. Чрез предоставяне 

на информацията за Вашия акаунт, свързан с електронния пазар на трета страна, включително, но без да 

се ограничава до, потребителско име, пароли, както и други входни данни или съдържание на UPS чрез 

UPS.com Marketplace Shipping, Вие декларирате, че (i) имате право на достъп до е-пазара, свързан с тази 

информация за достъп до акаунт и можете да използвате електронния пазар през този акаунт, и (ii) сте 

оторизирани и имате право да подавате информацията за достъп до Вашия акаунт на UPS и да оторизирате 

UPS за достъп и използване на свързания електронен пазар чрез информацията за достъп до Вашия акаунт 

като Ваш агент, без никакви задължения за UPS за плащане на каквито и да е такси или други ограничения. 

Вие потвърждавате, че използването от страна на UPS на информацията за достъп до Вашия акаунт ще 

доведе до изпращането на Вашата информация от свързания електронен пазар до UPS в САЩ за достъп, 

съхранение и използване и изрично оторизирате този трансфер към UPS. 

(c) Оторизация за достъп до Вашите акаунти.  Приемате и се съгласявате, 

че, като използвате UPS.com Marketplace Shipping, Вие изрично разрешавате: (i) UPS да има достъп до 

Вашия акаунт, поддържан от Ваше име от електронен пазар, който е трета страна, в качеството на Ваш 

брокер; и (ii) UPS да разкрие информацията за достъп до Вашия акаунт на трета страна продавач за достъп 

до Вашия акаунт от името на UPS. UPS.com Marketplace Shipping ще влезе в електронен пазар на трета 

страна и ще предостави информацията за акаунта Ви за достъп до електронен пазар на трета страна и ще 

извлече информацията, свързана с Вашия акаунт. За целите на (А) използването от Ваша страна на 

UPS.com Marketplace Shipping за Ваши вътрешни цели и (Б) Изричната оторизация от Ваша страна в 

предишното изречение, Вие предоставяте на UPS ограничено пълномощно и назначавате UPS като Ваш 

пълномощник и агент за достъп до електронен пазар трета страна, който може да извлича и използва 

Вашата информация с пълна сила и власт, за да прави и изпълнява всяко нещо, което е необходимо във 

връзка с тези дейности, които Вие бихте извършили. ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ 

КОГАТО UPS ВЛИЗА И ИЗВЛИЧА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВАШИЯ АКАУНТ ОТ ЕЛЕКТРОНЕН ПАЗАР 

ТРЕТА СТРАНА, UPS ДЕЙСТВА КАТО ВАШ АГЕНТ, А НЕ КАТО АГЕНТ НА ИЛИ ОТ ИМЕТО НА 

ЕЛЕКТРОННИЯ ПАЗАР ТРЕТА СТРАНА.  

(d) Ползване от Ваша страна на електронни пазари трети страни. Вие 

потвърждавате и се съгласявате, че UPS.com Marketplace Shipping Ви осигурява достъп до електронни 

пазари трети страни и такъв достъп се предоставя единствено за Ваше удобство, а не като потвърждение 

от UPS за съдържанието на електронните пазари трети страни. UPS не изразява становище, нито дава 

гаранции относно правилността, точността, ефективността или качеството на каквото и да е съдържание, 

софтуер, услуга или приложение, намиращи се на електронен пазар трета страна. Вие разбирате и се 

съгласявате, че UPS.com Marketplace Shipping не е спонсориранa или подпомагана от електронен пазар 

трета страна, достъпен чрез UPS.com Marketplace Shipping. Ако Вие решите да влезете в който и да е 

електронен пазар трета страна чрез UPS.com Shipping, Вие правите това на свой собствен риск. UPS не 
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носи отговорност за наличието на каквито и да е уебсайтове на трети страни. В допълнение, използването 

от Ваша страна на електронен пазар трета страна остава предмет на всички приложими политики и 

правила и условия на този електронен пазар трета страна.  

9.3 UPS TradeAbility™ услуги.  

(a) Как да осъществите достъп. UPS TradeAbility услуги могат да бъдат достъпни 

чрез UPS.com или UPS TradeAbility API включено приложение, независимо дали е разработено от Вие 

или друго Лице.  

(b) Ограничения за данните от транзакции в TradeAbility. UPS ще запази 

Информация за UPS TradeAbility услуги за период, който не трябва да надвишава деветдесет (90) дни 

след като за първи път стане достъпно за Вас. След това, такива данни от транзакции за услуги на UPS 

TradeAbility вече няма да бъдат достъпни за Вас. 

(c) Прекратяване. Вашите права за достъп до услуги на UPS TradeAbility 

автоматично ще бъдат прекратени, ако не влизате във Вашия UPS Системен акаунт, свързан с услуги на 

UPS TradeAbility за срок от четиринадесет (14) последователни месеца. При прекратяване, Вие ще трябва 

да се пререгистрирате като потребител на UPS TradeAbility услуги. 

(d) Назначен доставчик. Клиентът е назначил UPS Supply Chain Solutions, Inc. 

(свързано с UPS дружество), включително неговите правоприемници, да изпълнява и да предоставя UPS 

TradeAbility услуги. 

(e) Способности на международната база знания.  UPS TradeAbility услуги 

осигуряват достъп до Способностите на международната база знания, която е информация, която може 

да се използва за улесняване на трансгранично изпращане.  Използването от Ваша страна на 

Способностите на международната база знания чрез UPS TradeAbility услуги се управлява от Раздел 

3.6 от Политиките за информация и обща употреба. 

9.4 UPS® Customized Alerts Functionality.  

(a) Персонализирано съдържание. Вие имате право на достъп и използване на 

Технология на UPS, известна като UPS® Customized Alerts Functionality, за насоки към UPS за 

включване на Вашето персонализирано съдържание („Персонализирано съдържание") в съобщения за 

статус на пратката (QVN имейли, имейли за услугата UPS My Choice® и съобщения за проследяване, 

показвани на UPS.com или приложението UPS Mobile App) (общо „Известия за персонализирано 

съдържание"), свързани със Заявени пратки, изпращани по номер(а) на сметка на UPS, зададени на Вас, 

при условие, че UPS Ви е предоставила лиценз за друга Технология на UPS, която осигурява достъп до 

UPS Customized Alerts Functionality (например, UPS Customized Alert Retail API и UPS.com Alert 

Customization Tool). Вие нямате право да позволявате или упълномощавате трето лице да използва или 

да има достъп до UPS Customized Alert Functionality, включително чрез всякакви Интерфейси или друг 

софтуер, разработен от Вас или трето лице. Вие предоставяте на UPS безвъзмездно, постоянно, 

неизключително право да копирате, променяте и създавате производни произведения на Вашето 

Персонализирано съдържание, включително, без ограничение, на всички снимки, лога, търговски марки, 

търговски вид, сервизни марки, дизайни и авторски произведения, съдържащи се в него за целите на 

изпращане на Известия за персонализирано съдържание. UPS, по свое усмотрение, може да отхвърли 

Персонализираното съдържание, независимо дали преди или след употреба на такова Персонализирано 

съдържание за Известия за персонализирано съдържание. 

(b) Ограничения. UPS ще определи по свое усмотрение кои съобщения за статуса на 

изпращане ще включват персонализирано съдържание. UPS може да избере да включи част от или цялото 

Ваше персонализирано съдържание (напр., само Вашето лого) в уведомленията за персонализирано 

съдържание.  

(c) Декларации и гаранции.  Вие декларирате и гарантирате, че няма да предоставяте 

Персонализирано съдържание на UPS, което: (i) не рекламира пряко или промотира стоки или услуги на 

Клиента; (ii) нарушава интелектуалната собственост или публичност или право на неприкосновеност на 

трето лице; (iii) нарушава закони или подзаконови актове, включително без ограничение насочените към 

имейл маркетинг; (iv) е клеветническо, нецензурно, тормозещо, опозоряващо или вредно за друго лице, 

https://www.ups.com/
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вредно за непълнолетни или порнографско; (v) съдържа каквито и да е потребителски тагове, скриптове 

или кодове; (vi) съдържа вируси, троянски коне или други компютърни данни, които могат да повредят, 

попречат или окажат някакво влияние върху компютър, система, данни или имущество на UPS; или (vii) 

е невярно, неточно или подвеждащо. Също така, Вие декларирате и гарантирате, че (A) изпращането на 

UPS на уведомления за персонализирано съдържание на имейл адресите, осигурени от Вас или 

притежавани от UPS и свързани с приложима Заявена пратка, или представяне на уведомления за 

персонализирано съдържание на потребители на UPS.com или мобилно приложение на UPS няма да 

нарушават съответния приложим закон, правило, нормативно изискване, или друго правно изискване, 

включително без ограничение свързаните с имейл маркетинг; и (Б) Вие сте получили всички необходими 

съгласия от получателя на уведомленията за персонализирано съдържание, описани в част (А) на това 

изречение, като например че изпращането на UPS на или представянето на уведомления за 

персонализирано съдържание, както е описано в част (А) на това изречение, няма да нарушават съответен 

приложим закон, правило, нормативно изискване или друго правно изискване. 

(d) Обезщетение. Вие трябва, за Ваша собствена сметка и разходи, да обезщетите и 

да освободите от отговорност обезщетените лица на UPS от и срещу всякакви и всички щети, понесени 

или претърпени от обезщетените лица на UPS, произтичащи от или свързани с достъпа на UPSI до или 

използване на Персонализирано съдържание, или нарушаване от Ваша страна на Раздел 9.4 .  

9.5 Услуги UPS My Choice®. 

(a) Определения. 

(i) „MC4B Entity“ е дружество на UPSI в държавата или територията, 

където се извършват логистичните услуги MC Logistics Services, поръчани от Вас чрез услугата UPS My 

Choice® for Business. 

(ii) „MC4B Terms“ означава текущото тогава споразумение за услуга по 

доставка между Вас и MC4B дружество в държавата или територията, приложима за логистичните услуги 

MC Logistics Services, поръчани от Вас чрез услугата UPS My Choice® for Business. 

(iii) „MC Personal Terms“ означава текущите към даден момент общи 

условия на UPS за транспорт/услуга, приложими за логистичните услуги MC Logistics Services, поръчани 

от Вас чрез услугата UPS My Choice®. 

(iv) „MC Personal Entity“ означава дружеството UPSI в държавата, където се 

извършват логистичните услуги MC Logistics Services, поръчани от Вас чрез услугата UPS My Choice®.  

(v) „UPS My Choice® Personal and Commercial Services“ означава общо 

услугата UPS My Choice® и услугата UPS My Choice® for Business. 

(vi) „MC Logistics Services“ означава логистичните услуги, поръчани чрез 

UPS My Choice® Personal and Commercial Services. 

(b) UPS My Choice® for Business.  

 (i) Услуги.  UPS My Choice® for Business е услуга, чрез която, когато представлявате 

бизнес, можете (i) да поръчвате МС логистични услуги (напр. Опция за смяна на доставката) от МС4В 

дружество и (ii) да осъществявате достъп до определени услуги за административни данни, предоставяни 

от UPS. Всички МС логистични услуги, поръчани през услугата UPS My Choice® for Business се 

предоставят според (y) приложимите МС4В условия между Вас и действащата MC4B организация,  

включително конкретни за държавата или територията общи условия за превоз/услуги на UPS, приложими 

за услугите на UPS за малки пратки, налични в тази държава или територия, като всички разпоредби, 

свързани с арбитража, които ще се прилагат към всякакви и всички искове, възникнали от или свързани с 

предоставянето на тези услуги от MC4B организацията и (z) този Раздел 9.5 за Права на крайния 

потребител. В случай на противоречие между Договора и Условията за MC4B по отношение на всякакви 

МС логистични услуги, поръчани от Вас чрез услугата UPS My Choice® for Business (изключвайки 

условията на Раздел 9.5(f) за Права на крайния потребител), предимство имат Условията за MC4B. Всички 

услуги за административни данни, предоставяни чрез UPS My Choice® for Business, се предоставят 
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според общите условия на настоящия Договор и описанието на такива услуги на основната страница на 

UPS My Choice® for Business, налична на UPS.com, която е в сила по време на услугата. 

  (ii) Пратки, изпратени до служители и упълномощен персонал. Чрез услугата UPS 

My Choice® for Business може да имате достъп до информация относно личните пратки на Вашите 

служители, които да бъдат доставени на адреса, който сте регистрирали в услугата UPS My Choice® for 

Business, и пратки до този адрес, предназначени за друг персонал, упълномощен да бъде на Вашия 

регистриран адрес (напр. изпълнители на място). Гарантирате, че ще получите информирано и конкретно 

съгласие от всички служители и упълномощен персонал за информация за техните пратки, доставени на 

регистрирания Ви адрес, което ще Ви бъде съобщено чрез услугата UPS My Choice® for Business. 

  (iii) Достъп като потребител. Ако сте  потребител, всеки администратор на същия 

акаунт за услуга UPS® My Choice for Business ще има достъп до информацията за Вашия акаунт (напр. 

Вашата информация за вписване и контакт (като Вашето потребителско име в UPS.com, телефонен номер 

или имейл адрес, включително когато изберете да използвате съществуващ личен акаунт в UPS.com за 

услугата UPS® My Choice for Business), статус на абонамента и дата на подновяване на абонамента) и 

информация, която свързвате с Вашия акаунт (напр. шестцифрен номер на акаунт в UPS, тип 

разплащателна карта плюс последните четири цифри на всяка свързана платежна карта и идентификация 

на всички цифрови методи на плащане, свързани с Вашия акаунт). Ако сте потребител, можете да изберете 

да създадете допълнителен акаунт в UPS.com за лично използване на UPS Technology, ако решите, че 

даден администратор не трябва да има достъп до информация за акаунт в UPS.com, който използвате по 

лични причини.  

(iv) Достъп като администратор.  Ако сте назначени за администратор от Лицето, на 

което е назначен акаунт за услугата UPS® My Choice for Business („Администратор на My Choice“), Вие 

декларирате, че сте представител на такова Лице и сте упълномощени да сключите това Споразумение и 

да получите достъп до такъв акаунт в услугата UPS® My Choice for Business от името на такъв титуляр 

на акаунт.  Като администратор на My Choice, в допълнение към възможностите на потребител в раздел 

9.5(b)(iii), UPS Ви предоставя и правото на достъп: (i) текущия тогава център за администриране на 

компанията UPS® My Choice for Business („ЦАК“), който може да включва свързани менюта за 

администриране и тези административни функции за приложимия акаунт в услугата UPS® My Choice for 

Business, и (ii) Информация относно свързания акаунт за услугата UPS® My Choice for Business, както 

(i), така и (ii) в съответствие с Договора.  Ще имате достъп до и ще получавате известия по имейл за 

административни действия, предприети по отношение на всички потребителски акаунти на този акаунт в 

услугата UPS® My Choice for Business (напр. известие за добавени, анулирани, надстроени, понижени или 

изтекли абонаменти, или каквито и да е свързани с плащанията проблеми към абонаменти). Няма да 

споделяте идентификационни данни за потребителски акаунт (напр. UPS.com потребителско име, UPS.com 

потребителско име) с никое друго лице освен свързания потребител и ще запазите идентификационните 

данни на акаунта поверителни. Вашето право като администратор на My Choice за достъп до ЦАК може 

да бъде прекратено по всяко време от UPS или Лицето, назначено към свързания акаунт в услугата UPS® 

My Choice for Business, по тяхно усмотрение. В допълнение, Вашето право на достъп до CAC се 

прекратява автоматично при изтичане или прекратяване на правото на Лицето, присвоено на свързания 

акаунт на услугата UPS® My Choice for Business, да използва същото. Вие потвърждавате и се 

съгласявате, че администраторите на My Choice могат да определят всеки друг потребител на UPS® My 

Choice for Business като администратор на My Choice със същите права като първия администратор на 

My Choice. 

 (с) UPS My Choice®.  

(i) Услуги. UPS My Choice® е услуга, чрез която, когато представлявате 

потребител, можете (i) да поръчате МС логистични услуги (напр. Опция за смяна на доставката) от MC 

Personal Entity и (ii) да осъществите достъп до определени услуги за данни, предоставяни от UPS. Всички 

МС логистични услуги, поръчани през услугата UPS My Choice® се предоставят от действащото MC 

Personal Entity според (y) MC личните условия за MC Personal Entity, включително конкретни за държавата 

или територията общи условия за превоз/услуги на UPS, приложими за услугите на UPS® за малки пратки, 

налични в тази държава или територия, разпоредби, свързани с арбитража, които ще се прилагат към 

всякакви и всички искове, възникнали от или свързани с предоставянето на услуги от MC Personal Entity 

и (z) този Раздел 9.5 за Права на крайния потребител. В случай на противоречие между Споразумението 

и Условията за MC по отношение на МС логистични услуги, поръчани чрез услугата UPS My Choice® 

(изключвайки условията за Права на крайния потребител в Раздел 9.5(f)), предимство имат МС личните 
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условията. Всички услуги за административни данни, предоставяни чрез услугата UPS My Choice®, се 

предоставят чрез общите условия на настоящото Споразумение и описанието на такива услуги на 

основната страница на UPS My Choice®, налична на UPS.com, която е в сила по време на услугата. 

(ii) Стимули, кредити и награди. Когато използвате услугата UPS My 

Choice® за управление на пратки, може да Ви бъде предложен подбор за стимулиране на избора на 

определени логистични услуги, включително промяна на местоположението на доставката или нивото на 

обслужване („Стимул“). Когато изберете стимул, можете да спечелите кредита, свързан с успешното 

завършване на логистичната услуга на Стимула („Кредит“). Стимулите варират в зависимост от фактори 

като промяна в местоположението и нивото на обслужване. Кредитите не могат да бъдат заменени за пари 

и могат да бъдат изкупени само за карти или карти със запазена стойност с еднаква или приблизително 

равна стойност („My Choice Rewards“). My Choice Rewards се изплащат чрез уебсайт, управляван от 

доставчик, ангажиран от нас („Уебсайт на Изпълнителя“). Вашият достъп и използване на този уебсайт 

(„Уебсайт на Изпълнителя“) за управление и изплащане на наградите My Choice Rewards е предмет на 

публикуваните от продавача общи условия, които се намират на уебсайта („Уебсайт на Изпълнителя“). 

Всяка награда от My Choice Rewards може да бъде подчинена на допълнителни условия на участващия 

търговец трета страна, свързана с такава My Choice Reward. За да прегледате Общите условия на такъв 

търговец, кликнете върху връзката „Общи условия“ на страницата с повече информация за My Choice 

Reward. My Choice Rewards могат да се променят по всяко време и можете да използвате кредити само за 

My Choice Rewards, които са налични в момента. UPS МОЖЕТЕ ДА ИЗИСКВА ОТ ВАС ДА РАЗМЕНИТЕ 

КРЕДИТИ ЗА MY CHOICE REWARDS, СЛЕД КАТО ДОСТИГНЕТЕ ОПРЕДЕЛЕНА СТОЙНОСТ НА 

КРЕДИТИ. АКО СЕ ОТПИШЕТЕ ОТ УСЛУГАТА MY CHOICE® НА UPS, ЩЕ ЗАГУБИТЕ ВСИЧКИ 

КРЕДИТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕОБРАЗУВАНИ В MY CHOICE REWARDS. UPS може по всяко време да 

прекрати или спре стимулите като функция на услугата UPS My Choice® . Ще бъдете уведомени за всяко 

прекратяване или спиране на стимулите и в случай на прекратяване ще бъдете информирани как да 

извършите окончателно погасяване на баланс по Кредит. След прекратяване на настоящия Договор или 

Вашето право на достъп и използване на услугата UPS My Choice®, ще Ви бъдат предоставени 

инструкции как да извършите окончателно погасяване на баланс по Кредит. Шест (6) месеца след 

прекратяване на настоящия Договор или Вашето право на достъп и използване на услугата UPS My 

Choice®, вече няма да можете да извършвате окончателното изкупуване на баланс по Кредит. 

(d) Такси и облагания.   Вие се съгласявате да плащате всички приложими такси и 

облагания, посочени в приложимите MC Лични условия или Условия на MC4B (наречени общо „Условия 

на MC“), свързани с личните и търговски услуги UPS My Choice® (напр. UPS My Choice® Premium 

членство и UPS My Choice® for Business Premium Членски такси) и MC Logistics Services, поръчани или 

достъпни чрез личните и търговски услуги UPS My Choice®. Таксите за членство в UPS My Choice® 

Premium и UPS My Choice® for Business Premium се заплащат предварително и няма да бъдат 

възстановени изцяло или частично по каквато и да е причина. За пояснение, ако таксите за членство в UPS 

My Choice® Premium или My Choice® for Business Premium са понижени, нямате право на отстъпка, 

възстановяване и/или друго връщане изцяло или частично в резултат на такова понижаване. UPS може да 

делегира отговорността за събиране на годишните такси за членство в UPS My Choice® Premium и UPS 

My Choice® for Business на Филиал. Съответното MC Entity може да промени всички такси и/или 

облагания, които се прилагат за MC Logistics Services по всяко време без предварително известие, в 

съответствие с изискванията за уведомяване съгласно приложимото законодателство.  Допълнителни 

такси и облагания няма да се начисляват, ако услугата MC Logistics не може да бъде предоставена. MC 

Logistics Services, поръчани чрез личните и търговски услуги UPS My Choice®, които включват 

допълнителни такси и/или облагания или таксите за членство в UPS My Choice® Premium или My 

Choice® for Business Premium, могат да бъдат платени чрез наличен за избор метод на плащане, като 

влезете във Вашия UPS акаунт през UPS.com (напр. платежна карта или UPS акаунт), влезете в 

настройките на профила на Вашия акаунт и изберете „Опции за плащане“. Вие упълномощавате UPS или 

нейн представител да таксува автоматично платежната карта или друг метод на плащане, избран в раздела 

„Опции за плащане“ в профила на Вашия акаунт в UPS, за всички приложими такси и облагания, както и 

за лични и търговски услуги на UPS My Choice® и MC Logistics Services, поръчани чрез лични и търговски 

услуги UPS My Choice®, и да продължи да облага такива суми чрез този метод на плащане, когато са 

възникнали, докато не оттеглите разрешението си. Можете да промените метода на плащане или да 

отмените разрешението си, като изберете раздела „Опции за плащане“ в профила на Вашия акаунт в UPS 

и направите желаните промени. На UPS може да отнеме до 10 календарни дни, за да обработи всяка 

промяна или отмяна на Вашето разрешение за плащане. 
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(e) Функции UPS My Choice®.  Функциите на личните и търговски услуги UPS My 

Choice® и MC Logistics Services, които са налични за Вас, може да варират въз основа на адреса на Вашето 

местожителство, Вашия метод на записване, предоставена от Вас информация и съгласието Ви с 

приложимите условия. В резултат на това UPS може да предостави ограничен достъп до някои функции 

на личните и търговски услуги UPS My Choice® и някои MC Logistics Services (например, може да 

получавате само известия за доставка на пакети по имейл). Може да се наложи да предоставите достатъчно 

потвърждение за самоличност преди да имате достъп до акаунта си за личните и търговски услуги UPS 

My Choice® или определени функции на личните и търговски услуги UPS My Choice® и MC Logistics 

Services (например, възможност за пренасочване на пратка към друг адрес). Специфичните функции на 

личните и търговски услуги UPS My Choice® и MC Logistics Services, които са налични за Вас, са тези, 

които се показват, когато влезете в акаунта си за личните и търговски услуги UPS My Choice®.  

  Можете да спрете да използвате личните и търговски услуги UPS My Choice® 

по всяко време и можете да прекратите членството си в личните и търговски услуги UPS My Choice® по 

всяко време, като влезете в акаунта си за личните и търговски услуги UPS My Choice®, отидете на Вашите 

предпочитания на UPS My Choice®, изберете „Управление на моето(ите) членство(а)“ и изберете 

анулиране на Вашето(ите) членство(а). Можете също да прекратите членството си за личните и търговски 

услуги на UPS My Choice®, като се свържете с Вашия местен номер за връзка с UPS Customer Service, 

публикуван онлайн на UPS.com. Въпреки това, UPS няма да възстанови изцяло или частично таксите за 

премиум членство в UPS My Choice® или UPS My Choice® for Business при прекратяване. 

(f) MC Logistics Services. Съответното MC4B Entity или MC Personal Entity 

(наречени общо „MC Entity“) си запазва правото да откаже предоставянето на каквито и да било MC 

Logistics Services, ако счита по своя собствена и неограничена оценка, че това би представлявало риск за 

UPSI, нейните служители, нейните операции или трета страна. 

(i)  Заявки за промяна на доставка. UPS може да предостави на членовете 

на UPS My Choice достъп до услуги за Заявка за промяна на доставката. Описания на услугите за Заявка 

за промяна на доставката, включително приложимите такси и отстъпки (ако има такива), налични за Вас, 

може да бъдат намерени във Вашите MC Условия. Таксите за членове на UPS My Choice за услугите за 

Заявка за промяна на доставката ще се прилагат само когато Заявката за промяна на доставката е подадена 

чрез Вашия членски акаунт на UPS My Choice в UPS.com и услугата за Заявка за промяна на доставката 

се извършва по време на Вашето валидно членство в UPS My Choice. Ако някоя Заявка за промяна на 

доставката изисква прехвърляне или доставка на пратката извън първоначалната зона на доставка за 

първоначалния адрес на получател (адресът за доставка, посочен първоначално от изпращача) или ниво 

на обслужване, по-високо от нивото, избрано от изпращача, допълнителни транспортни такси 

(включително приложимите допълнителни такси) се прилагат също, както е посочено в Условията на MC. 

Транспортните такси (ако има такива) ще бъдат изчислени според приложимата тарифа между 

първоначалния адрес на получателя и пренасочения адрес в размер, посочен във връзка с Вашата заявка. 

Поради естеството на Заявките за промяна на доставката, гаранциите за първоначалното време на доставка 

и гаранцията за обслужване на UPS/гаранцията за връщане на парите (доколкото е на разположение от 

приложимото MC Entity във Вашето местоположение или държава/територия на пребиваване) няма да се 

прилагат за пратки, които са предмет на услугите за Заявка за промяна на доставката. Приложимата такса 

като член на UPS My Choice за Заявка за промяна на доставката ще се появи във Вашата фактура, но може 

да бъде показана различна такса при подаване на Заявка за промяна на доставката. 

A. Доставка до местоположение на точка за достъп на UPS.  
Местоположението на точка за достъп на UPS е независимо притежаван и управляван бизнес, определен 

от UPS, където съответен адресат или друг получател може, когато е налично във Вашето местоположение 

или държава/територия на пребиваване, да получи доставка на пратка. Доставка до местоположението на 

Точка за достъп на UPS е логистична услуга на MC, която променя адреса за доставка на пратка, изпратена 

до Вас, до Точка за достъп на UPS близо до Вас. Пратките, които може да бъдат получени за доставка на 

местоположението на Точка за достъп на UPS, подлежат на ограничения, включително, без ограничение, 

по отношение на теглото, размера и действителната и декларирана стойност, както е посочено в 

Ръководството за местоположения на Точка за достъп на UPS, налично на UPS.com. Преди освобождаване 

на каквато и да е пратка в местоположение на Точка за достъп на UPS за Вас или друг упълномощен 

получател, от Вас или от упълномощения получател може да се изисква да представите достатъчно 

потвърждение на името и адреса на получателя, както и идентификация на упълномощения получател, 

включително, без ограничение, да предоставите издадени от правителството документи за самоличност. 

Независимо че в някои юрисдикции може да не сте задължени да правите това съгласно приложимото 
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законодателство, при освобождаване на дадена пратка на друг упълномощен получател (различен от Вас), 

Вие декларирате и гарантирате, че ще уведомите и ще получите съгласието на упълномощения получател, 

че всяка лична информация, предоставена на UPS, ще бъде обработвана от UPS за целите на проверка на 

самоличността и оторизация, и може да бъде прехвърлена в страни, различни от страната или територията, 

в която UPS е събрала информацията първоначално. 

  Независимо от горепосоченото, всяко посещение на местоположение на 

Точка за достъп на UPS е на Ваш собствен риск. Всяка отговорност на UPS за изгубени, повредени или 

забавени пакети, изпратени до местоположение на Точка за достъп на UPS, подлежи на ограниченията, 

посочени в настоящото и в приложимите MC Условия. За заявки за задържане за вземане на 

местоположение на Точка за достъп на UPS, пратките ще се задържат за десет (10) дни (с изключение на 

Съединените американски щати, Канада, Мексико и Пуерто Рико, където ще се задържат за седем (7) дни) 

преди връщане на тези пратки на изпращача (транспортните такси ще бъдат начислени на изпращача, ако 

пакетите бъдат върнати на изпращача). 

(ii) Вземане при повикване.  UPS ще предостави на членовете на UPS My 

Choice for Business Premium разпределение на Вземания при повикване без допълнителна такса. Вижте 

Вашите Условия на MC4B за подробности относно Вземания при повикване и Вашето разпределение. За 

да отговаряте на изискванията за Вземане при повикване в рамките на Вашето разпределение, Вземането 

при повикване трябва да бъде поръчано чрез таблото за управление на UPS My Choice for Business, 

достъпно на ups.com и извършено по време на Вашето валидно членство в UPS My Choice for Business 

Premium. При поръчка на Вземане при повикване ще бъде показана такса. Ако поръчката Ви отговаря на 

изискванията за разпределението Ви, след като бъде изпълнена, тя ще бъде приложена към Вашето 

разпределение и всички такси ще бъдат премахнати при фактуриране. 

(iii) Срок за доставка. UPS може да предостави на членовете на UPS My Choice 

приблизителен срок за доставка (обикновено четиричасов срок) за входящи пратки. Установяването от 

страна на UPS на очакван срок за доставка не гарантира доставката на пратката през този срок. UPS може 

да предостави на членовете на UPS My Choice Personal възможността да избират двучасов срок за доставка 

за пратка.  Ако избраният от Вас срок е потвърден от UPS, UPS гарантира, че ще достави пратката в 

избрания срок. Ако UPS не може да достави пратката преди края на потвърдения срок, Вашето единствено 

и изключително средство за защита ще бъде, че UPS няма да начисли таксите за доставка в потвърдения 

срок. UPS няма да носи отговорност за каквито и да било щети поради неуспешното доставяне на пратката 

преди края на потвърдения срок. 

(iv) Оторизация на член на домакинството (Household Member 

Authorization). UPS My Choice® Household Member Authorization логистична услуга Ви позволява да 

споделяте ползите си от услугата UPS My Choice® с други членове на Вашето домакинство. Член на 

домакинството е лице, което живее на същия адрес като Вас, има фамилно име като Вашето и Ви свързват 

роднински връзки. До степента, разрешена от UPS във Вашето местонахождение или страна/територия на 

местоживеене, може да Ви бъде разрешено да добавите член на домакинството. Като използвате МС 

логистични услуги за пратка, адресирана до Член на домакинството, свързан с Вашето членство в UPS My 

Choice®, Вие заявявате и гарантирате, че сте оторизирани от този Член на домакинството да извършвате 

дейности, свързани с пратка до Член на домакинството, включително преглед на придвижването на 

пратките, настройка на известията за доставка и уточняване на инструкциите за доставка. Вие се 

съгласявате, че сте задължени да получите съгласие от всеки Член на домакинството, преди да добавите 

такъв Член на домакинството към Вашето членство в UPS My Choice® и по този начин споделяте името и 

адреса на такъв Член на домакинството с UPS. 

(v) Оторизация за Оставяне на пратка на местонахождение (Оставете на 

място с оторизация). UPS My Choice® Оставете на място с оторизация логистична услуга Ви позволява 

да посочите някои местонахождения, където бихте искали нашият шофьор да остави доставката Ви. До 

степента, разрешена от MC организацията във Вашето местонахождение или страна/територия на 

местоживеене, ако изберете услугата Оставяне пратка на местонахождение и уточните, че доставката 

трябва да бъде оставена на определено лице, или ако изберете услуга Оставяне на доставка в съседство, 

Оставяне на доставка в компания в съседство или Оторизирано освобождаване на доставка срещу подпис, 

Вие приемате, че оставянето на доставката в съответствие с Вашето указание ще предстaвлява доставка. 

Вие поемате отговорност за всяка загуба или повреда на доставката, както и за всяка загуба или повреда, 

причинена от доставката, дори и на трети страни, след освобождаването на доставката съгласно Вашите 

инструкции или, в случай на услуга Оторизирано освобождаване на пратка срещу подпис, по преценка на 
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получателя. Оставяне на доставка на местонахождение може да не е налично, ако изпращачът е посочил, 

че за Ваша пратка е необходим подпис от пълнолетно лице или ако изпращачът е изключил това като 

опция за доставка. 

(A). Оторизация за Оставяне при съсед и Оставяне при бизнес 

съсед. UPS My Choice® Оставяне при съсед и UPS My Choice® for Business Оставяне при бизнес съсед 

логистични услуги Ви дават възможност входящите Ви доставки да бъдат оставяни у съсед или във фирма 

близо до първоначалния адрес на дестинацията. Действащата MC организация може да реши да уважи 

или да не уважи искане за UPS My Choice® Оставяне при съсед или UPS My Choice® for Business 

Оставяне при бизнес съсед логистични услуги по свое единствено и неограничено усмотрение. Ако 

изберете UPS My Choice® Оставяне при съсед или UPS My Choice® for Business Оставяне при бизнес 

съсед логистични услуги за доставка (до степента, предоставена от действащата MC организация във 

Вашето местонахождение или държава/територия по местожителство), са приложими следните 

разпоредби: (i) UPS ще Ви помоли да предоставите най-малко следната информация за Вашия 

съсед/компания в съседство: име на компанията или име за контакт и адрес; (ii) Вие се съгласявате, че сте 

задължени да информирате всеки съсед/компания в съседство, които определите, че техните данни ще 

бъдат обработени за целите на доставката на Вашите входящи доставки, както и да получите съгласие от 

всеки съсед/компания в съседство, преди да споделите идентификационната информация на такъв 

съсед/компания в съседство с UPS и позволявате на UPS и MC организацията да се свързват с този 

съсед/компания в съседство; и (iii) Вие заявявате и гарантирате, че сте упълномощени от 

съседа/компанията в съседство да споделяте такива данни. Носите отговорност за информацията, която 

предоставяте, включително всякаква информация относно съседа/компанията в съседство. Вие сте 

длъжни също така да информирате всеки съсед/компания в съседство, които определите, че (i) MC 

организацията е администратор на данни на подобни лични данни на съседа/компанията в съседство, 

които ще бъдат обработвани от MC организацията за гореспоменатата цел, и (ii) такъв съсед/компания в 

съседство ще има правото да осъществи достъп до личната си информация и да я поправя. Ако UPS е 

информирана от Вас или Вашия съсед/компания в съседство, че съседът/компанията в съседство не желае 

да получава доставки вместо Вас, UPS ще вземе разумни мерки, според наличните за UPS в този момент, 

за да накара действащата MC организация да спази това искане.  

(B). Оторизация за Оторизирано освобождаване на пратка. UPS 

My Choice® Оторизирано освобождаване на пратка логистична услуга Ви дава възможност да оторизирате 

MC организацията да доставя доставки без подпис при получаване, когато няма на разположение 

упълномощено лице, което да се подпише лично. Избирайки услугата Оторизирано освобождаване на 

доставки, Вие изрично упълномощавате MC организацията да освобождава доставки, адресирани до Вас 

на Вашия адрес, когато няма кой да получи доставката, и Вие заявявате и гарантирате, че сте надлежно 

упълномощени да разрешите оставянето на доставката на избраното място. MC организацията ще направи 

само един опит за доставка и няма да вземе подпис при доставката. Запис за доставка на MC организацията 

представлява категорично доказателство за доставката. Избирайки услугата Оторизирано освобождаване 

на доставки, Вие приемате, че доставката ще бъде оставена на местонахождението, уговорено от Вас. Вие 

поемате всяка произтичаща отговорност за всякаква загуба или повреда на доставката, както и за всякаква 

загуба или щета, причинена от доставката дори и на трети страни, след като бъде оставена на адреса. MC 

организацията има право по свое единствено и неограничено усмотрение да уважи заявката Ви за 

Оторизирано освобождаване на доставка (а може и да не я уважи, например поради условията на доставка, 

като неблагоприятна метеорологична обстановка или проблеми, свързани с безопасността). Оторизирано 

освобождаване на доставка може да не е налично, ако изпращачът е посочил, че за Ваша доставка е 

необходим подпис от пълнолетно лице или ако изпращачът е изключил това като опция за доставка. 

(vi) Обединяване на пратки.  Може да изберете да инструктирате UPS да 

задържи една или повече пратки за обединяване и доставка в един и същи ден до Вашия адрес за доставка 

за UPS My Choice®, регистриран за Вашето членство в UPS My Choice®. 

(vii) Проследяване на доставка. UPS може да предостави на членовете на UPS 

My Choice за Бизнес членове достъп до логистични услуги за Проследяване на доставка. Описания на 

логистичните услуги за Проследяване на доставка, включително приложими такси и отстъпки (ако има 

такива), налични за Вас, може да бъдат намерени във Вашите MC Условия.  Таксите за членове на UPS 

My Choice for Business за логистични услуги за Проследяване на доставка са налични за Вас само когато 

заявката за проследяване на доставка е подадена чрез Вашия членски акаунт в UPS My Choice на ups.com 

и логистичната услуга за проследяване на доставка се извършва по време на Вашето валидно членство в 

UPS My Choice. Приложимата такса като член на UPS My Choice за логистични услуги за проследяване 
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на доставка ще се появи във Вашата фактура, но може да бъде показана различна такса при подаване на 

Заявка за промяна на доставката. 

(viii) Известия преди пристигане. UPS може да предоставя известия преди 

пристигане на членовете на UPS My Choice for Business. Известията преди пристигане са текстови или 

имейл известия за предстояща доставка на пратка, изпратени в определено време преди очакваната 

доставка на пратка (например 15, 30, 45 и 60 минути преди очакваната доставка). UPS не гарантира, че 

пратката ще пристигне до или в очакваното време за доставка според Уведомление преди пристигане. Не 

всички пратки отговарят на изискванията за Уведомления преди пристигане. Например, Уведомленията 

преди пристигане не са налични за пратки на UPS SurePost и за всяка пратка, за която UPS не може да 

установи време на доставка. Уведомленията преди пристигане няма да са налични, ако видимостта на 

входящата пратка не е налична. 

(ix) Очаквани срокове за доставка. UPS може да предостави Очаквани срокове 

за доставка на членовете на UPS My Choice for Business. Очакван срок за доставка е приблизителна оценка 

за доставката на пратка, различна от пратки, за които получателят е Член на UPS My Choice for Business, 

които не се изпращат при ниво на услуга с определен срок за доставка, но с изключение на пратките на 

UPS SurePost. UPS не гарантира, че пратката ще пристигне до или в очакваното време за доставка според 

Очаквания срок за доставка. Не всички пратки отговарят на изискванията за Уведомления преди 

пристигане. Функцията Очакван срок за доставка няма да е налична, ако няма налична видимост на 

изходящата пратка. 

(x) Подобрена поддръжка на клиенти. UPS ще предостави на членовете на 

UPS My Choice for Business подобрена поддръжка на клиенти чрез безплатен телефонен номер, достъпен 

чрез ПИН, предоставен от UPS. 

(g) Предпочитания за комуникация. Можете да информирате UPS за Вашите 

предпочитания за комуникации, генерирани от личните и търговски услуги на UPS My Choice® 

(„Предпочитания за комуникация“), като актуализирате профила на Вашия акаунт в UPS, за да отразява 

Вашите предпочитания за комуникация. Когато използвате услугата UPS My Choice® като потребител, 

може да имате други права, които се различават в зависимост от юрисдикцията.   

(h) Упълномощаване и съгласие.  Използвайки личните и търговски услуги UPS My 

Choice®, за да поръчате MC Logistics Services, Вие заявявате и гарантирате, че (i) Вие сте (A) изпращач 

или (B) упълномощен/а от изпращача относно пратка да (I) променяте инструкциите за доставка на 

изпращача, включително за пренасочване на доставката на пратка към алтернативен адрес, за разрешаване 

на освобождаване на пратка, за забавяне на доставката, за промяна на услуга или ниво на услуга, избрано 

от изпращача, или за разсрочване на доставката и (II) получавате предварително уведомяване и 

информация за доставка относно пратка, и (ii) сте получили всички други упълномощавания, разрешения 

и съгласия, необходими за поръчване, използване или получаване на предимствата на MC Logistics 

Services. 

(i) Отказ от защита съгласно законите за пощенската тайна. Вие се съгласявате, 

че някои опции за доставка, налични като част от МС логистични услуги, могат да доведат до това 

информацията, защитена съгласно законите за пощенската тайна, приложими във Вашата юрисдикция, да 

стане известна на трети страни (например съсед, който получава пакет, адресиран до Вас, може да обърне 

внимание, че сте получили пратка от определен доставчик). Доколкото използването на услугите UPS My 

Choice® задължително предполага, че информацията, защитена съгласно всички приложими закони за 

пощенската тайна, отнасящи се до доставките, адресирани до Вас, е или може случайно да бъде оповестена 

на трети страни поради Вашите указания за доставка, то Вие се отказвате от защита съгласно тези закони 

за пощенската тайна, по отношение на такива доставки до Вас, чрез Вашия избор на такава функция от 

услугите UPS My Choice® или МС логистични услуги.  

(j) Ограничаване на отговорността. СТРАНИТЕ НА UPS, ОТНОСНО ЛИЧНИ И 

ТЪРГОВСКИ УСЛУГИ UPS MY CHOICE® И MC LOGISTICS SERVICES, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ 

КЪМ ВАС ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЗАГУБИ, ИСКОВЕ, ОТГОВОРНОСТИ ИЛИ ЩЕТИ ОТ 

ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, 

СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВАТ НА ДОГОВОР 

ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕЖДАНЕ НА 

ПРАТКА, ЛОША ДОСТАВКА ИЛИ ЗАБАВЕНА ДОСТАВКА, ДОСТАВКА СЪГЛАСНО ИЛИ В 
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ПРОТИВОРЕЧИЕ С ВАШИТЕ ИНСТРУКЦИИ, УСЛУГИ СПОРЕД ВАШИТЕ ИНСТРУКЦИИ ИЛИ ПРИ 

НЕСПАЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ИНСТРУКЦИИ. MC ENTITY СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИТЕ УСЛОВИЯ 

НА MC НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЧИСТО ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ, КАТО РАЗХОДИТЕ ЗА 

ВСЯКАКВИ АЛТЕРНАТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ТРАНСПОРТ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА 

БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ ИЛИ ЗАГУБА НА ПРИХОД.  ГАРАНЦИЯТА ЗА УСЛУГА НА 

UPS/ГАРАНЦИЯТА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИ (ДОКОЛКОТО Е НАЛИЧНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО МС 

ENTITY ВЪВ ВАШЕТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ДЪРЖАВА/ТЕРИТОРИЯ НА ПРЕБИВАВАНЕ) НЕ 

СЕ ПРИЛАГА ЗА ПАКЕТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА MC LOGISTICS SERVICES, ВКЛЮЧИТЕЛНО, 

НО НЕ САМО, ПРОМЯНА В НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ.  ВСИЧКИ ПРЕТЕНЦИИ ЗА ЗАГУБА, 

ПОВРЕДА ИЛИ ЗАБАВЯНЕ ЩЕ БЪДАТ СЪОБЩЕНИ НА MC ENTITY СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИТЕ 

УСЛОВИЯ НА MC ОТ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ ИЗПРАЩАЧ ИЛИ, КЪДЕТО СЕ ИЗИСКВА СЪГЛАСНО 

ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОТ АДРЕСАТА.  В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, 

РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТРАНИТЕ НА UPS НЕ НОСЯТ 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ, КОИТО (I) НЕ СЕ ДЪЛЖАТ НА ТЯХНАТА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ (II) НЕ 

СЕ ДЪЛЖАТ НА ФОРСМАЖОРНО СЪБИТИЕ (КАКТО Е ОПРЕДЕЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО) ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИ И ТЪРГОВСКИ УСЛУГИ UPS MY CHOICE® 

И MC LOGISTICS SERVICES.  В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ СТРАНИТЕ НА UPS НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 

КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЗАГУБА, КРАЖБА, ПРОМЯНА НА, 

НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ 

ДРУГО НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА,  КОМПРОМЕТИРАНЕ ИЛИ ИНЦИДЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ПО ДРУГ 

НАЧИН, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ НЕПРАВОМЕРНО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ 

НАРУШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ 

САМО КОДОВЕ ЗА СИГУРЕН ДОСТЪП ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЧИВЕН ДЕН), КОЯТО 

ПРЕДОСТАВЯТЕ НА UPS И MC ENTITY, ЗА ДА РАЗРЕШИТЕ ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИ И 

ТЪРГОВСКИ УСЛУГИ UPS MY CHOICE® И MC LOGISTICS SERVICES. 

(k) Обезщетение. Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и освобождавате от 

отговорност изпращача и UPSI, и нейните длъжностни лица, директори, служители, представители и 

техните правоприемници и цесионери от всички искове, искания, разходи, задължения, причини за 

действие, процедури за изпълнение и съдебни дела от всякакъв вид или естество, произтичащи от или 

свързани с (i) Вашето неправилно или небрежно използване на личните и търговски услуги на UPS My 

Choice® или MC Logistics Services, (ii) Вашето неспазване на приложимите закони или разпоредби, или 

на изискванията на UPS или на MC Entity, приложими за личните и търговски услуги UPS My Choice® 

или MC Logistics Services, или (iii) неспазването от Вас на условията на това Споразумение, приложими 

за личните и търговски услуги на UPS My Choice® или приложимите Условия на MC. 

(l) Допълнителни специфични за страната разпоредби.  

(i) Франция. Ако ползвате услугата UPS My Choice® във Франция: 

Право на оттегляне. Съгласно член L. 121-21-8, 12 от френския Потребителски кодекс, 

нямате право на оттегляне. 

Юрисдикция. Всички спорове и искове, възникнали между страните, свързани или 

произтичащи от Личните и търговски услуги на UPS My Choice® , ще бъдат представяни пред 

съдилищата, определени при условията на приложимия закон. Във всички останали случаи Вие се 

съгласявате, че всички спорове и искове, възникнали между страните, ще бъдат представяни пред 

съдилищата в Париж. Информирани сте, че във всеки случай можете да прибегнете до конвенционално 

посредничество или друга схема за алтернативно разрешаване на спорове. 

(ii) Германия. Ако ползвате услугите UPS My Choice® в Германия: 

Общо. С изключение на пренасочване на доставката на пратка до алтернативен адрес или 

промяна на услуга или ниво на обслужване, избрано от изпращача, Раздел 9.5(е) не се прилага за 

потребителите, които използват личните и търговските услуги на UPS My Choice® за цели, различни от 

бизнес, търговски или професионални. 
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Оторизация за Оставяне на пратка на местонахождение. Първият параграф от Раздел 

9.5(i)(ii) е заменен от следната клауза: 

(ii) Оторизация за Оставяне на пратка на местонахождение Оставете на 

място с оторизация. UPS My Choice® Оставете на място с оторизация логистична услуга Ви позволява 

да посочите някои местонахождения, където бихте искали нашият шофьор да остави доставката Ви. До 

степента, разрешена от MC организацията във Вашето местонахождение или страна/територия на 

местоживеене, ако изберете услугата Оставяне на пратка на местонахождение и уточните, че доставката 

трябва да бъде оставена на определено лице, или ако изберете услуга Оставяне на доставка в съседство, 

Оставяне на доставката в компания в съседство или Оторизирано освобождаване на доставката срещу 

подпис, Вие поемате отговорност за всяка загуба или повреда на доставката, както и за всяка загуба или 

щети, причинени от доставката, дори и на трети страни, след освобождаването на доставката съгласно 

Вашите инструкции или, в случай на услуга Оторизирано освобождаване на доставката срещу подпис, по 

преценка на получателя. Оставяне на доставка на местонахождение може да не е налично, ако изпращачът 

е посочил, че за Ваша доставката е необходим подпис от пълнолетно лице или ако изпращачът е изключил 

това като опция за доставка. 

Оторизация за Оставяне на пратка на местонахождение. Раздел 9.5(i)(ii)(Б) е заменен 

от следната клауза: 

(B). Оторизация за Оторизирано освобождаване на пратка. UPS 

My Choice® Оторизирано освобождаване на пратка логистична услуга, която Ви дава възможност да 

оторизирате онлайн MC организацията да доставя доставки без подпис при получаване. Избирайки 

услугата Оторизирано освобождаване на доставка, Вие изрично упълномощавате MC организацията да 

освобождава доставки, адресирани до Вас на Вашия адрес, когато няма кой да получи доставката, и Вие 

заявявате и гарантирате, че сте надлежно упълномощени да разрешите оставянето на доставката на 

избраното място. MC организацията ще направи само един опит за доставка и няма да вземе подпис при 

доставката. Избирайки услугата Оторизирано освобождаване на доставка, Вие приемате, че доставката ще 

бъде оставена на местонахождението, уговорено от Вас. Вие поемате всяка произтичаща отговорност за 

всякаква загуба или повреда на доставката, както и за всякаква загуба или щета, причинена от доставката, 

дори и на трети страни, след като бъде оставена на адреса. MC организацията следва да положи разумни 

усилия, за да уважи заявката Ви за Оторизирано освобождаване на доставка (а може и да не я уважи, 

например поради условията на доставка, като неблагоприятна метеорологична обстановка или проблеми, 

свързани с безопасността). Оторизирано освобождаване на доставка може да не е налично, ако изпращачът 

е посочил, че за Ваша доставка е необходим подпис от пълнолетно лице или ако изпращачът е изключил 

това като опция за доставка. 

Използване на данни за доставки в UPS Access Point® Location. Всяка информация, 

предоставена на UPS във връзка с Раздел 9.5(f)(i)(А) следва да бъде използвана в съответствие с 

германските Разпоредби за защита на пощенските данни (Postdienste Datenschutzverordnung). 

Ограничения на отговорността. Раздел 9.5(j) (Ограничения на Отговорността) не се 

прилага за потребители в Германия и се заменя със следната клауза: 

(j) Никоя MC организация не носи отговорност за никакви загуби, искове, 

задължения или щети от всякакъв вид, включително, но не само преки, косвени, последващи, специални 

или назидателни вреди, независимо дали се базират на договор или на друго основание („Загуба“), 

възникнали или произтичащи от отговорност на МС организацията във връзка с МС логистични услуги, 

включително при спазване инструкциите на получателя, неспазване инструкциите на получателя, 

доставка съгласно или противно на инструкциите на получателя, неправилна доставка или забавена 

доставка. MC организациите не поемат отговорност за чисто икономически загуби, каквито са разходите 

за всички алтернативни средства за транспорт, пропуснати ползи, загуба на бизнес възможности или 

неполучени доходи. The UPS Service Guarantee/Money Back Guarantee (до степента, предоставена от 

действащата MC организация във Вашето местонахождение или държава/територия по местоживеене) не 

се прилагат за пратки, предмет на МС логистични услуги, включително, но без да се ограничава до 

промени в нивото на услугата. Всички искове за загуба, или повреда, или закъснение се съобщават на 

действащата MC организация в съответствие с тарифата от първоначалния изпращач. 

(iii) Италия. Ако ползвате услугите UPS My Choice® в Италия: 
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Юрисдикция. Всеки спор, възникнал от или във връзка с услугите UPS My Choice® се 

регулира според законите на Италия. Всеки спор, възникнал от или във връзка с ползването от Ваша 

страна на Личните и търговски услуги на UPS My Choice®, включително всеки въпрос относно 

съществуването, валидността, съставянето, изпълнението или прекратяването на условията на настоящото 

Споразумение, приложими към Личните и търговски услуги на UPS My Choice® или съответните 

Условия за MC, се отнася изключително да компетенцията на съда в Милано.  

Споразумение. Съгласно и по силата на членове 1341 и 1342 от италианския Граждански 

кодекс, Вие заявявате, че сте прочели, разбрали и изрично одобрявате следното: Права на крайните 

потребители Раздел 9.5(f) (Оторизация и съгласие), Права на крайните потребители Раздел 9.5(h) (МС 

логистични услуги), Права на крайните потребители Раздел 9.5(j) (Ограничаване на отговорността), Права 

на крайните потребители Раздел 9.5(k) (Обезщетение), Права на крайните потребители Раздел 9.5(l)(iii) 

(Юрисдикция), Общи условия Раздел 6 (Преустановяване, Срок и прекратяване), Общи условия Раздел 9 

(Ограничаване на отговорността) и Общи условия Раздел 12.9 (Спазване на законите).  

(iv) Турция. Ако ползвате Личните и търговски услуги на UPS My Choice® 

в Турция: 

Спорове. Ако живеете в Турция, всякакви спорове, искове или правни основания, 

произтичащи от или във връзка с настоящия Договор по отношение на използването на Личните и 

търговски услуги на UPS My Choice® в Турция се решават от компетентната Потребителска арбитражна 

комисия или Потребителски съд на Турция. 

(v) Съединените американски щати. Ако използвате UPS My Choice® 

Лични и търговски услуги в Съединените американски щати: 

UPS My Choice® Points., Раздел 9.5(c)(ii) Права на крайния потребител се заменя и се 

добавят нов Раздел 9.5(c)(iii) и (iv) Права на крайния потребител, както следва: 

(ii) UPS My Choice® Кредити. Когато използвате услугата UPS My 

Choice®, за да управлявате пратки до Вас, може да Ви бъде предложена възможност да участвате в 

програмата UPS My Choice® Кредити. Програмата UPS My Choice® Кредити е предназначена за лична 

употреба. Употреба за търговски цели е забранена. Програмата UPS My Choice® Кредити предвижда за 

допустими доставки избор от един или повече стимули за избор на определени логистични услуги, 

включително промяна на местоположението на Вашето доставяне или ниво на услугата или задаване на 

предпочитание за доставка на жилищни доставки („Стимул“). UPS ще определи за всяка пратка, която - 

ако има такава - отговаря на условията за Стимул. UPS няма задължение да предоставя Стимул за всяка 

пратка и може да прекъсне предоставянето на Стимули от време на време по преценка на UPS. Когато 

изберете Стимул, можете да спечелите кредита, свързан с успешното завършване на логистичната услуга, 

свързана със Стимула („Кредит“). Стимулите варират в зависимост от фактори като промяна в 

местоположението или нивото на обслужване и Вашето ниво в програмата UPS My Choice® Кредити. 

Спечелените Кредити обикновено се добавят към Вашия акаунт в програмата UPS My Choice® Кредити 

в рамките на двадесет и четири (24) часа след успешното завършване на логистичната услуга на 

съответния Стимул.  

Кредити не могат да бъдат заменяни за пари в брой, нямат парична стойност, имат чисто промоционална 

стойност и могат да бъдат осребрени само за карта(и) за подарък, издадена(и) от трета страна чрез 

Уебсайт, управляван от продавач, ангажиран от UPS („Уебсайт на Изпълнителя“), след като сте натрупали 

сте необходимия брой Кредити („My Choice Reward“). Кредитите не изтичат, въпреки че възможността да 

осребрите Кредити може да приключи, ако се отпишете от UPS My Choice®, след прекратяване на 

програмата UPS My Choice® Кредити или Вашия акаунт в програмата UPS My Choice® Кредити, както е 

описано по-долу, или ако Вашият регистриран адрес на UPS My Choice® се промени на адрес извън 

Съединените американски щати. My Choice Rewards могат да се променят по всяко време и можете да 

използвате Кредити само за My Choice Rewards, които са налични в момента. Трябва също така да сте 

натрупали минималния брой Кредити, необходим за награда My Choice, за да имате възможност да 

осребрите Кредити.  

UPS МОЖЕ ДА НАЛОЖИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА РАЗМЕРА НА КРЕДИТИТЕ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА 

ЗАКУПИТЕ В СВОЯ АКАУНТ ПО ПРОГРАМАТА MY CHOICE® КРЕДИТИ, И СЛЕД КАТО 

СТИГНЕТЕ ТОЗИ ЛИМИТ, НЯМА ДА МОЖЕТЕ ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРЕДИТИ, 
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ОСВЕН АКО ПЪРВО НЕ ОСРЕБРИТЕ НАЛИЧНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ДАДЕН MY CHOICE REWARD. 

UPS ЩЕ ВИ ИНФОРМИРА, АКО ТОЗИ ЛИМИТ ЗА КРЕДИТИ Е ДОСТИГНАТ. UPS МОЖЕ ДА 

ИЗИСКА ОТ ВАС ДА ОБМЕНЯТЕ КРЕДИТИ ЗА MY CHOICE REWARDS (1), СЛЕД КАТО СТЕ 

НАТРУПАЛИ ОПРЕДЕЛЕН БРОЙ КРЕДИТИ, ИЛИ (2), АКО НЕ СТЕ ИМАЛИ НИКАКВА 

АКТИВНОСТ ВЪВ ВАШИЯ АКАУНТ НА ПРОГРАМАТА MY CHOICE® КРЕДИТИ НА UPS В 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДВАНАДЕСЕТ (12) МЕСЕЦА, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ СТЕ НАТРУПАЛИ 

МИНИМАЛНИЯ БРОЙ ТОЧКИ, НЕОБХОДИМ ЗА MY CHOICE REWARD. АКО СЕ ОТПИШЕТЕ ОТ 

УСЛУГАТА UPS MY CHOICE®, ВЕЧЕ НЯМА ДА ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ОСРЕБРИТЕ КРЕДИТИ, 

КОИТО НЕ СА БИЛИ ОСРЕБРЕНИ ЗА MY CHOICE REWARDS.  

(iii) Уебсайт за осребряване. Вашият достъп и използване на този Уебсайт 

на Изпълнителя за управление и изплащане на наградите My Choice Rewards е предмет на публикуваните 

от продавача общи условия, които се намират на Уебсайта на Изпълнителя. Всяка награда от My Choice 

Rewards може да подлежи на допълнителни условия на участващия търговец трета страна, свързана с 

такава My Choice Reward. За да прегледате Общите условия на такъв търговец, кликнете върху връзката 

„Общи условия“ на страницата с повече информация за My Choice Reward в Уебсайта. 

(iv) UPS My Choice® Кредити – Изменения и прекратяване. UPS си запазва 

правото да променя или модифицира програмата UPS My Choice® Кредити, който и да е или всички 

Стимули по програмата или която и да е политика, отнасяща се до програмата, по всяко време и по каквато 

и да е причина, включително нашето право да променим стойността на изкупуване на Кредити, обединете 

UPS My Choice® Кредити с друга програма или коригирайте начина на получаване, изчисляване или 

осребряване на Кредити. UPS може да прекрати или преустанови временно програмата UPS My Choice® 

Кредити като функция на услугата UPS My Choice® по всяко време и по каквато и да е причина. UPS 

може да преустанови или да прекрати, по своя собствена и абсолютна преценка, Вашето право да 

участвате в програмата UPS My Choice® Кредити по каквато и да е причина, включително ако UPS смята, 

че сте нарушили или сте действали в противоречие с този Раздел 9.5 Права на крайния потребител или 

приложимото законодателство или сте действали по начин, вреден за интересите на UPS, или без причина. 

Шест (6) месеца след прекратяване на програмата UPS My Choice® Кредити, прекратяване на настоящото 

Споразумение, прекратяване на правото Ви на достъп и използване на услугата UPS My Choice® или 

прекратяване на правото Ви да участвате в програмата UPS My Choice® Кредити, повече няма да можете 

да осребрявате Кредити. Вие се съгласявате, че UPS няма да има допълнителни задължения към Вас по 

отношение на неизкупени Кредити, след като този шест (6) месечен период приключи.  

UPS си запазва правото да анулира Вашия акаунт в програмата UPS My Choice® Кредити, ако Вашият 

акаунт остане неактивен за период от две (2) години или повече. Съответно, след като започнете да 

участвате в програмата UPS My Choice® Кредити, ако не получите Кредити чрез успешното завършване 

на логистичната услуга за Стимул, който изберете в рамките на две (2) години след първоначалното си 

участие или последния записан Стимул за които сте получили Кредити, UPS си запазва правото да анулира 

Вашия акаунт в програмата UPS My Choice® Кредити. Вие разбирате и се съгласявате, че анулирането от 

UPS на Вашия акаунт в програмата UPS My Choice® Кредити ще доведе до това, че всички Кредити, 

свързани с този акаунт, вече не са налични за осребряване и няма да имате право да печелите и/или да 

осребрявате допълнителни Кредити. Ако Вашият анулиран акаунт в програмата UPS My Choice® Кредити 

бъде възстановен след анулиране, UPS по свое усмотрение може да направи всички Кредити, които сте 

спечелили преди това, отново да бъдат предоставени за осребряване. UPS има изключителното право на 

преценка да определи дали да възстанови Вашия акаунт или Кредити след анулиране. 

Периодът от шест (6) месеца за осребряване на Кредити, описан по-рано в този Раздел 9.5(c)(iv), не се 

прилага (A), ако UPS анулира Вашия акаунт в програмата UPS My Choice® Кредити съгласно втория 

параграф на този Раздел 9.5(c)(iv) или (B) ако се отпишете от услугата UPS My Choice®. 

Следното се добавя като ново изречение в края на Раздел 9.5(d) Права на крайния 

потребител: 

Вие разбирате, че имате право да получите 10-дневно (10 календарни дни) писмено уведомление, ако 

стойността на разходите и таксите, които ще се начислят към начина на плащане се различават от 

стойността на последното предходно плащане, но Вие се съгласявате да откажете такова уведомление, ако 

стойността на новото плащане не надвишава стойността на предходното плащане с повече от разликата 

между разходите за услугите, които сте заявили, от периода на обработване на последното начисляване 

по Вашия начин на плащане. 
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Следното се добавя като нов параграф в края на Раздел 9.5(d) Права на крайния 

потребител: 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ОТНОШЕНИЕ 

НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТЕЛЕСНО УВРЕЖДАНЕ ИЛИ НЕОТМЕНЯЕМИ ЗАКОНОВИ ПРАВА 

СЪГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА НЮ ЙОРК, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ СТРАНИТЕ НА UPS 

НЯМА ДА СА ОТГОВОРНИ ПРЕД ВАС ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ UPS MY CHOICE®, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМАТА UPS MY CHOICE® КРЕДИТИ, УЧАСТИЕ В СТИМУЛИ И 

ОСРЕБРЯВАНЕ НА КРЕДИТИ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ВРЕДИ, КОИТО СА РЕЗУЛТАТ ОТ ГРЕШКИ, 

ПРОПУСКИ, ПРЕКЪСВАНИЯ, ИЗТРИВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ, ГРЕШКИ, ДЕФЕКТИ, ВИРУСИ, 

ЗАКЪСНЕНИЯ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ ИЛИ НЯКАКВА НЕИЗПРАВНОСТ, 

НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИЛИ НЕ СА РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙСТВИЯ НА БОГ, НЕУСПЕХ В 

КОМУНИКАЦИИТЕ, КРАЖБА, УНИЩОЖАВАНЕ ИЛИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ЗАПИСИ, 

ПРОГРАМИ ИЛИ УСЛУГИ НА UPS. ЕДИНСТВЕНОТО ВИ СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА Е ДА СПРЕТЕ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ UPS MY CHOICE®, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМАТА UPS MY 

CHOICE® КРЕДИТИ, И ДА ОСРЕБРИТЕ ВСИЧКИ НАТРУПАНИ КРЕДИТИ.  

 

Добавя се нов Раздел 9.5(d)(i) Права на крайния потребител, както следва:  

(i) МС условията включват, като предимството е във възходящ ред, 

Тарифата/Общите условия за услуги за доставка на пратки в САЩ на UPS, които се намират на 

<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page>; Наръчник за ставките и услугите 

на UPS, който се намира на <https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf>, описание 

на личните и търговските услуги UPS My Choice®, които са налични на 

<https://www.ups.com/us/en/services/tracking/mychoice.page> и 

<https://www.ups.com/us/en/services/tracking/my-choice-for-business.page>, което е приложимо, Права на 

крайния потребите Раздел 9.5 и Споразумението за арбитраж на искове, предвиждащо обвързване с 

арбитраж на искове на индивидуална основа (освен ако не е посочено друго), налични на 

<http://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/claims-legal-action.html>, които са в сила по време 

на МС логистичните услуги, всяко от които е изрично включено чрез позоваване в общите условия, 

приложими за личните и търговските услуги UPS My Choice®. Вие изрично се съгласявате, че сте 

прегледали, разбрали и сте съгласни с Тарифата/Общите условия за услуги за доставка на пратки в САЩ 

на UPS, Наръчник за ставките и услугите на UPS и Споразумението за арбитраж на искове, и приемате 

тяхното прилагане. 

Към Раздел 9.5(i) Права на крайния потребител се добавя нов параграф, както следва:  

По всяко време МС организацията може по своя единствена и неограничена преценка и 

без предварително уведомление да променя, прекратява и/или преустановява всички или части от МС 

логистични услуги без да носи отговорност към Вас или трета страна. 

Раздел 10.3 се изменя, за да включи Раздели 9.5(c)(ii), (iii) и (iv) Права на крайния 

потребител. 

9.6 Брандирани услуги за проследяване от UPS®. Ако имате постоянно местожителство в 

Съединените щати към момента на сключване на това споразумение, Вие също така се съгласявате, че 

условията на Споразумението за брандирано проследяване UPS®, налично на 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf> ще урежда използването от Ваша 

страна на услугата за брандирано проследяване UPS® от UPS, ако UPS отделно Ви упълномощи да 

използвате такава услуга. 

10 Обща информация; Разни  

10.1 UPS Hazardous Materials Functionality. 

(a) Ограничения. Вие се съгласявате да използвате UPS Hazardous Materials 

Functionality(i), за да се улесни превоза на тези опасни товари и опасни материали, определени във 

Вашето Споразумение за обслужване на опасни материали през периода, в който това Споразумение за 

https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf)
https://www.ups.com/us/en/services/tracking/mychoice.page
https://www.ups.com/us/en/services/tracking/my-choice-for-business.page
http://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/claims-legal-action.html
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf
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обслужване на опасни материали е в сила и (ii) само в тези държави и територии, заложени във Вашето 

Споразумение за обслужване на опасни материали, където е достъпна услугата за опасни материали. 

(b) Ограничение на отговорност. UPS НЕ ДЕКЛАРИРА И НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ 

ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ЧЕ: (i) UPS HAZARDOUS MATERIALS FUNCTIONALITY ЩЕ 

ПРЕДАВА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ НА UPS ИЛИ ЩЕ ГЕНЕРИРА НЕОБХОДИМАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ (ii) UPS HAZARDOUS MATERIALS 

FUNCTIONALITY Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВСЯКАКВИ ПРИЛОЖИМИ КОНВЕНЦИИ, 

МНОГОСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ДВУСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ДИРЕКТИВИ, ЗАКОНИ 

ИЛИ ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪЗДУХ И 

ЗЕМЯ. 

(c) Обезщетение. ВИЕ ТРЯБВА, ЗА ВАША СОБСТВЕНА СМЕТКА И РАЗХОДИ, 

ДА ОБЕЗЩЕТИТЕ И ДА ОСВОБОДИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ОБЕЗЩЕТЕНИТЕ ЛИЦА НА UPS, ОТ И 

СРЕЩУ ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ ЩЕТИ, ПОНЕСЕНИ ИЛИ ПРЕТЪРПЕНИ ОТ ОБЕЗЩЕТЕНИТЕ 

ЛИЦА НА UPS, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС И/ИЛИ ОТ 

ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ ИЛИ КОНТРАГЕНТИ НА UPS HAZARDOUS MATERIALS 

FUNCTIONALITY. 

10.2 Изменение на Правата на крайните потребители. UPS си запазва правото да променя 

Правата на крайните потребители по свое усмотрение по всяко време, като публикува преработена версия 

на < <https://www.ups.com/assets/resources/media/bg_BG/EUR.pdf> или я предоставя за преглед от Ваша 

страна по друг начин. Всички изменения на тези Права на крайните потребители, включително без 

ограничения, всички изменения на отказите от гаранции или ограничения на отговорността, ще заменят 

предишните Права на крайните потребители за всяко ползване на Технология на UPS, настъпило след 

публикуването или наличност на модифицираните Права на крайните потребители и продължаваща 

употреба на Технология на UPS след публикуване или наличност на изменените Права на крайните 

потребители, представлява Вашето съгласие с направените изменения. Такива изменения няма да бъдат 

ефективни, що се отнася до Софтуера. Договорът към момента на получаване от Вас на специална версия 

на Софтуера ще урежда използването от Вас на тази версия на Софтуера по всяко време. 

10.3 Валидност на разпоредбите след прекратяване. Въпреки прекратяването на настоящия 

Договор поради каквато и да е причина, следните Раздели на тези Права на крайните потребители ще са 

валидни след всякакво такова прекратяване: Раздели от Правата на крайните потребители 1.1(b), 1.1(c), 

1.1(d), 3.3(d), 3.3(e), 3.3(f), 3.7(d), 3.7(e), 5.5(b), 5.5(c), 5.6(b), 5.6(c), 5.7(d), 5.8(b) (последно изречение), 5.11 

(последно изречение), 6.2, 9.1(b), 9.4(c), 9.4(d), 9.5(j), 9.5(k), 10.1(b) и 10.1(c). 

  

https://www.ups.com/assets/resources/media/bg_BG/EUR.pdf
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ИЗЛОЖЕНИЕ А КЪМ ПРАВА НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Следните дефинирани термини се използват в тези Права на крайния потребител.  

 

Администратор означава потребител, на който Клиент е разрешил да има право да администрира 

използването на Технологията на UPS от Ваша страна. 

API означава Интерфейс за приложно програмиране. 

Техническа документация на API означава техническа документация, която включва инструкциите, 

включително всеки пробен компютърен софтуер код, за създаване на Интерфейси към UPS Developer Kit 

APIs, предоставени от UPS и всички негови актуализации, включително без ограничение, ръководство за 

TradeAbility API, като всички те са търговски тайни на контрагентите на UPS. 

APList е дефиниран в Права на крайните потребители, Раздел 8.2(а). 

Приложение(я) означава Вашият софтуерен продукт(и) или уебсайт(ове), които осъществяват достъп до 

UPS Developer Kit API. 

Данни за разплащане означава Информация, която представлява електронни данни за разплащане, 

разкрита от UPS на Вас (или на одобрен Доставчик на услуги, ако е приложимо).  

Формат на файл означава един или повече формат/формата на файла/файлове, които по това време са на 

разположение от UPS и са взаимно съгласувани между UPS и Вас. Всеки формат на файл може да бъде 

променян периодично от UPS, в съответствие с настоящия Договор. 

Общи условия означава тази част от Договора, която Вие сте приложили или върху която сте кликнали. 

Версията чрез кликване на Общите условия е включена в този документ. 

Споразумение за обслужване на опасни материали означава споразумение, сключено между Вас и 

UPSI за превоз на опасни товари или други опасни материали, включително, без ограничение, 

Споразумение за транспортиране на опасни материали, Споразумение за международно транспортиране 

на малки пратки с опасни товари, Споразумение за международно транспортиране на опасни товари, 

Споразумение за международно транспортиране на опасни товари в изключителни количества, или 

Споразумение за транспортиране на опасни товари в изключителни количества. 

Интерфейси означава интерфейси към UPS Developer Kit APIs, хоствани в Системите на UPS, 

разработени от Вас в съответствие с Техническата документация на API и настоящия Договор. 

Вътрешни цели означава използване от страна на Клиента в рамките на неговия бизнес (или ако сте 

физическо лице, използване като потребител) за обработка и управление на пратки, заявени до UPSI 

единствено за Ваша полза и не в полза на други лица. За по-голяма яснота, Вътрешните цели не включват 

препродажба, разпространение, преразпределение или предоставяне на достъп до Технологиите на UPS 

или Информация на трети лица, както и не включва употребата на Технологиите на UPS или Информация 

при извършване на услуги като Доставчик на услуги, освен ако UPS е позволила отделно такова 

използване в писмен вид (например, Заявка обмен на данни), или използването на Технологиите на UPS 

или Информация за осигуряване на превоз или логистични услуги на трета страна.  

LID означава обозначаване, присвоено на физическо местоположение. 

Системен акаунт по местоположение означава UPS CampusShip System Account, който е свързан с 

Местоположение на клиент. 

My Choice Enrollee има значението, посочено в Права на крайните потребители Раздел 3.7(а). 

My Choice Enrollment Assent Record има значението, посочено в Права на крайните потребители Раздел 

3.7(в)(iii). 

My Choice Enrollment Consent Notice има значението, посочено в Права на крайните потребители Раздел 

3.7(в)(i). 

My Choice Enrollment Information има значението, посочено в Права на крайните потребители Раздел 

3.7(а). 



 

34 

My Choice Enrollment Marketing Materials:  

 

 

 

 

PLD означава набор от идентифицираща информация за опаковка, известна също като детайл на ниво 

опаковка, определен и използван от контрагентите на UPS в определени Технологии на UPS. 

Елементи за сигурност означава идентификационни данни, издадени от UPS и специфични за Вас, 

които позволяват ограничен достъп до Технологии на UPS по усмотрение на UPS.  Примерите за 

Елементи за сигурност включват ID за влизане и парола за профила UPS, поддържан в ups.com (известен 

преди това като My UPS парола и ID), UPS Developer Kit API Developer’s Key, UPS Developer Kit API 

Access Key и генериран от OAuth Client ID (клиентски идентификатор), Client Secret (клиентска тайна), 

Access Token (токен за достъп) и Refresh Token (токен за опресняване), които дават възможност за 

ограничен достъп до UPS Developer Kit APIs, хоствани в Системите на UPS по усмотрение на UPS. За 

яснота, Вашите идентифициращи данни, свързани с доставчик на идентифициращи данни на трета 

страна (напр., Facebook) и използвани за целите на функцията за единично влизане на профила в UPS, 

поддържан в ups.com, не са Елементи за сигурност.  

Доставчик на услуги има дефиницията от третия параграф от Общите условия. 

Системен акаунт означава акаунт за достъп за Технология на UPS назначен на потребител на Технология 

на UPS. 

Решение на трета страна означава всяка технология, разработена от едно лице, което не е страна по този 

Договор и лицензирана за Вас, която е одобрена за разпространение от UPS и осигурява достъп до 

системите на UPS. UPS Ready Solutions, които имат достъп до UPS Developer Kit APIs, са тип Решение на 

трета страна. 

UPS Access Point локация означава UPS Access Point® услуги за локации, които получават и съхраняват 

пратки, изпратени от UPS за вземане от крайния получател.  

UPS Access Point Application означава приложение включително Интерфейс към UPS Access Point 

Functionality на UPS Locator API, или който включва UPS Locator Plug-in, или на част от APList файл. 

UPS Competitor означава (а) всяка транспортна логистична компания; (б) Federal Express, Пощенска 

служба на САЩ и DHL; или (в) всяко лице, контролиращо, контролирано, или под общ контрол с което и 

да е от лицата от раздели (а) или (б) на това определение. 

UPS Developer Kit APIs означава всички APIs към UPSI системи, определени от UPS като UPS Developer 

Kit APIs. UPS Devеloper Kit APIs включват изброените в раздел „UPS Developer Kit APIs“ в Права на 

крайния потребител в Приложение Б. 

UPSI означава всяко или всички филиали или подразделения на United Parcel Service, Inc. 
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UPS Bulk Data Service(s) се отнася до услуги за данни, определени като „UPS Bulk Data Services” в 

Изложение Б на Права на крайния потребител. 

Обезщетени лица на UPS означава текущите и бившите контрагенти на UPS и техните заместници и 

правоприемници. 

UPS Mobile App означава всякакви софтуерни приложения, предлагани от UPS, които са предназначени 

за изтегляне и да работят на безжична мобилна операционна система (например, Apple iOS или Google 

Android) и достъп до определена технология на UPS. 

UPS Ready Solution(s) означава всеки(всички) софтуерен(ни) продукт(и) или хоствана(и) услуга(и), които 

UPS е одобрила за дистрибуция и е предназначила като “UPS Ready Solution”, които включват Интерфейси 

на Системите на UPS и са лицензирани или предоставени в наличност от Лице извън UPSI. 

UPS Terms and Conditions of Carriage/Service означава документа/документите в една държава или 

територия, описващи UPS услуги за малки пакетни пратки и преместване на товари, достъпни от тази 

държава или територия, срокове и условия за такива услуги и такси за тези услуги. Условията за 

превоз/услуга за много държави и територии могат да бъдат намерени на страницата за тази държава или 

територия на UPS.com. Така например, в Съединените щати, Terms and Conditions of Carriage/Service се 

състоят от: (a) UPS Tariff/Terms and Conditions of Service за Пакетни пратки в САЩ на адрес 

<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page>; (б) UPS Rate and Service Guide на 

адрес <https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf>; и (в) UPS Air Freight Terms And 

Conditions Of Contract For UPS Air Freight Services в САЩ, Канада и международни на адрес 

<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/air-freight.page> 

Уебсайтове на UPS означава <https://www.ups.com/> („UPS.com”) и всеки друг Интернет уебсайт, 

контролиран или управляван от Контрагенти на UPS или до който е осъществен достъп през Технология 

на UPS. 

Търговец потребител означава служител на Клиент трета страна доставчик или търговец, упълномощен 

от Клиент за достъп и използване на технологии на UPS CampusShip в полза на Клиента през системен 

акаунт, създаден от Клиент за този Търговец потребител, като този системен акаунт е свързан с 

местоположението на търговеца и е ограничен до доставка до предварително определен списък с обекти 

на Клиента. 

https://www.ups.com/
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/air-freight.page
https://www.ups.com/
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ИЗЛОЖЕНИЕ Б 

UPS Технология 

По-долу е даден списък с Технологиите на UPS от датата на влизане в сила на тези Права на крайния 

потребител. UPS може периодично да изтрива или добавя Технология на UPS. Използването на 

допълнителни Технологии на UPS ще е предмет на приложимите раздели от настоящия Договор.

UPS Developer Kit APIs 

Интерфейси UPS® Tracking API 

Интерфейси UPS® Rating API 

UPS® Landed Cost Quoting and Parts API 

UPS® Address Validation API и UPS Street Level 

Address Validation API 

UPS® Time in Transit API 

UPS® Shipping API 

UPS Signature Tracking™ API 

TForce Freight® Shipping API  

TForce Freight® Rating API  

 TForce Freight® Pickup API  

UPS® Locator API 

UPS® File Download for Quantum View™ софтуер 

UPS® Pickup (Collection) API 

UPS Delivery Intercept ™ API 

TForce Freight® Pickup Ground Freight API 

UPS TradeAbility® API 

UPS® Electronic Manifest Service 

UPS® Promo Discount API 

UPS® Account Validation API 

UPS Smart Pickup ™ API 

UPS® Open Account API 

UPS Paperless™ Document API 

UPS® Customer Visibility Interface Solution API 

UPS® Customized Alert Retail API 

UPS® Retail Application API 

UPS® Returns Manager API 

UPS My Choice® Eligibility API и UPS My Choice® 

Enrollment API 

UPS® Locator API for UPS Access Point Locations 

UPS® Incremental PLD API 

UPS® Pre-Notification API 

UPS® Dangerous Goods API 

UPS® Pub Sub Tracking API 

UPS® RFID Encoder API 

Технологии на UPS с достъп от Интернет 

UPS CampusShip ™ технология 

UPS® PLD Certification Tool 

Quantum View ™ Data Service 

Quantum View Manage™ Услуга 

Quantum View Manage™ Услуга за вносители 

UPS® Claims on the WebУслуга 

UPS® Returns Manager 

UPS® Billing Technology 

UPS® Billing Center 

UPS.com™ Shipping (UPS Internet Shipping) 

UPS.com™ TForce Freight® Shipping 

UPS.com ™ Tracking (включително проследяване 

на подпис) (малки пратки/въздушни товари) 

UPS.com ™ Calculate Time and Cost (малки пратки/ 

въздушни товари) 

UPS.com™ Void a Shipment 

UPS.com™ Order Supplies 

UPS.com™ Forms for Export 

UPS.com™ Find Locations 

UPS® Service Center Locator Maintenance Service 

UPS TradeAbility™ услуги 

UPS® Retail Package Drop Off 

 

UPS Paperless™ Invoice/Paperless Document Setup 

Process 

UPS® Schedule a Pickup (малки пратки/ въздушни 

товари) 

UPS Hundredweight Service™ (CWT) Rating 

UPS.com ™ Alert Customization Tool 

UPS.com™ Manage Inbound Charges 

TForce Freight® Bill of Lading 

TForce Freight® Tracking 

TForce Freight® Rating 

TForce Freight® Notify 

TForce Freight® Pickup 

TForce Freight® Images 

TForce Freight® Reporting 

TForce Freight® Customize 

UPS Supply Chain Solutions Symphony® 

UPS® Trailer Reservation System 

UPS® Virtual Assistant 
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Софтуер на UPS 

UPS WorldShip® софтуер 

UPS WorldShip Migration Assistant Tool 

UPS® CrossWare софтуер 

UPS CampusShip ™ Scheduled Import Tool 

UPS® UPSlink софтуер 

UPS® File Download for Quantum View™ 

софтуер 

Разширение UPS® Locator за местоположения 

с UPS Access Point 

UPS International Shipping Plug-In 

UPS® External Address Book Plug-In 

UPS® Thermal Printer Plug-In 

 

UPS Bulk Data Services 

UPS Data Exchange Services: 

 Доставка от EDI 

 Доставка от FTP 

 Доставка от Physical Media 

UPS® Locator APList файл за местоположения 

с UPS Access Point Locations 

UPS® Host Manifest Upload Service 

UPS® Email Invoice 

 

Услуги на UPS с добавена стойност 

UPS® Customized Alerts Functionality 

UPS.com™ Marketplace Shipping 

Quantum View Notify™ Услуга 

UPS My Choice® for Business 

UPS My Choice® Услуга 

UPS® Branded Tracking 
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ИЗЛОЖЕНИЕ C 

Разрешена територия 

 

UPS Технология Разрешена територия 

UPS Developer Kit APIs 
Всички държави и територии, освен Ограничената 

територия 

Технологии на UPS с достъп от Интернет 
Всички държави и територии, освен Ограничената 

територия 

UPS WorldShip® софтуер.  
Всички държави и територии, освен Ограничената 

територия 

UPS® CrossWare софтуер. 
Всички държави и територии, освен Ограничената 

територия 

UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool 

Всички държави без Ангола, Ангила, Антигуа и 

Барбуда, Армения, Аруба, Барбадос, Беларус, 

Британски Вирджински острови, Бруней, Камбоджа, 

Кюрасао, Доминика, Островите Фиджи, Грузия, 

Гренада, Гваделупа, Гуам, Гърнзи, Гвинея, Гвиана, 

Хаити, Исландия, Ирак, Ямайка, Джърси, Лаос, Ливан, 

Либия, Лихтенщайн, Македония, Мадагаскар, Малави, 

Мали, Мавритания, Монако, Монсерат, Непал, 

Реюнион, Сенегал, Синт Мартен, Сейнт Китс и Невис, 

Сейн Лусия, Сейнт Винсент и Гренадини, Суринам, 

Танзания, Тринидад и Тобаго, Украйна, Узбекистан и 

Ограничената територия 

UPS® UPSlink software 
Всички държави и територии, освен Ограничената 

територия 

UPS® File Download for Quantum View™ 

софтуер 
Съединени щати 

UPS® Locator Plug-In for UPS Access Point 

Locations 

Канада, Италия, Мексико, Полша, Пуерто Рико, 

Обединеното кралство и САЩ 

UPS International Shipping Plug-In Канада, Мексико и Съединените щати 

UPS® External Address Book Plug-In 
Всички държави и територии, освен Ограничената 

територия 

UPS® Thermal Printer Plug-In 
Всички държави и територии, освен Ограничената 

територия 

UPS WorldShip Migration Assistant Tool 
Канада, Китай, Германия, Мексико, Обединеното 

кралство и САЩ 

UPS Data Exchange Services 
Както е посочено в приложимия формуляр за обмен на 

данни 

UPS® Locator APList File за UPS Access Point 

Locations 

Всички държави и територии, освен Ограничената 

територия 

UPS® Host Manifest Upload Service Съединени щати 

UPS® Email Invoice 

Австралия, Австрия, Белгия, Бразилия, Канада, Чешка 

република, Дания, Финландия, Франция (вкл. 

презморските общности на Франция), Германия, 

Хонконг, Унгария, Ирландия, Италия, Япония, 

Мексико, Нидерландия (вкл. Бонер, Саба и Синт 

Естатиус), Норвегия, Полша, Португалия, Сингапур, 

Южна Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, 

Обединеното кралство и САЩ 

UPS® Customized Alerts Functionality 

Австрия, Белгия, Канада, Дания, Франция (вкл. 

презморските общности на Франция), Германия, 

Италия, Мексико, Нидерландия (вкл. Бонер, Саба и 

Синт Естасиус), Полша, Пуерто Рико, Испания, 

Обединеното кралство и САЩ 
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UPS Технология Разрешена територия 

UPS.com™ Marketplace Shipping 

Канада, Китай, Франция (вкл. презморските общности 

на Франция), Германия, Индия, Италия, Япония, 

Испания, Обединеното кралство и САЩ 

Quantum View Notify™ Service 
Всички държави и територии, освен Ограничената 

територия 

UPS My Choice® for Business 

Албания, Алжир, Ангола, Аржентина, Австралия, 

Австрия, Азербайджан, Бахамските острови, Бахрейн, 

Бангладеш, Белгия, Бермуда, Боливия, Босна и 

Херцеговина, Бразилия, България, Бурунди, Камерун, 

Канада, Кайманови острови, Чили, Китай, Колумбия, 

Коста Рика, Хърватия, Кипър, Чехия, Демократична 

република Конго, Дания, Джибути, Доминиканска 

република, Еквадор, Египет, Ел Салвадор, Естония, 

Етиопия, Финландия, Франция, Германия, Гана, 

Гибралтар, Гърция, Гватемала, Хондурас, Хонг Конг, 

Унгария, Индия, Индонезия,  Ирландия, Израел, 

Италия, Бряг на слоновата кост, Ямайка, Япония, 

Йордания, Казахстан, Кения, Кувейт, Латвия, Литва, 

Люксембург, Макао, Малави, Малайзия, Малта, Остров 

Мавриций, Мексико, Молдова, Мароко, Мозамбик, 

Нидерландия, Нова Зеландия, Никарагуа, Нигерия, 

Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, 

Филипини, Полша, Португалия, Пуерто Рико, Катар, 

Румъния, Русия, Руанда, Саудитска Арабия, Сърбия, 

Сингапур, Словакия, Словения, Южна Африка, Южна 

Корея, Испания, Шри Ланка, Швеция, Швейцария, 

Тайван, Танзания, Тайланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, 

Турция, Уганда, Украйна, Обединени арабски 

емирства, Обединеното кралство, САЩ, Вирджински 

острови на САЩ, Уругвай, Венецуела и Виетнам, 

Замбия и Зимбабве. 

UPS My Choice® услуга 

Албания, Алжир, Ангола, Аржентина, Австралия, 

Австрия, Азербайджан, Бахамски острови, Бахрейн, 

Бангладеш, Белгия, Бермудски острови, Боливия, Босна 

и Херцеговина, Бразилия, България, Бурунди, Камерун, 

Канада, Кайманови острови, Чили, Китай, Колумбия, 

Демократична Република Конго, Коста Рика, Хърватия, 

Кипър, Чешка република, Дания, Джибути, 

Доминиканска република, Еквадор, Египет, Салвадор, 

Естония, Етиопия, Финландия, Франция, Германия, 

Гана, Гибралтар, Гърция, Гватемала, Хондурас, Хонг 

Конг, Унгария, Индия, Индонезия, Република 

Ирландия, Израел, Италия, Кот д'Ивоар, Япония, 

Йордания, Казахстан, Кения, Южна Корея, Кувейт, 

Латвия, Литва, Люксембург, Макао, Малави, Малайзия, 

Малта, Мавриций, Мексико, Молдова, Мароко, 

Мозамбик, Холандия, Нова Зеландия, Никарагуа, 

Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, 

Перу, Филипини, Полша, Португалия, Пуерто Рико, 

Катар, Румъния, Русия, Руанда, Саудитска Арабия, 

Сърбия, Сингапур, Словения, Южна Африка, Испания, 

Шри Ланка, Швеция, Швейцария, Тайван, Танзания, 

Тайланд, Тунис, Турция, САЩ Американски 

Вирджински острови, Уганда, Украйна, Обединени 

арабски емирства, Обединеното кралство, Съединени 

щати, Уругвай, Венецуела, Виетнам, Замбия и 

Зимбабве 

 


