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Добре дошли във Фармхопинг - Глобалната мрежа на устойчивите Земеделски стопанства (Ферми)
Споразумение с Координатор
Настоящото споразумение

урежда съглашението и договореностите между:

Фармхопинг ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република
България, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с единен идентификационен код (ЕИК): 202269859,
със седалище и адрес на управление: София 1000, България, бул. „Йосиф В. Гурко” № 4, ет. 2, което е собственик на платформа
за интернет комуникация на уебсайта www.farmhopping.com (наричано за краткост "Фармхопинг")
и
Координатор на кооператив – Всяко лице, което разпространява инфорвация и мотивира хората около себе си да подкрепят
регистрираните във Фармхопинг ферми. Координаторът се регистрира като такъв в уебсайта на Фармхопинг като се съгласява с
настоящото Споразумение и със Споразумението относно Условията за ползване на този сайт.
1. Координаторът е длъжен да осигури място, където участниците в кооператива да получават продуктите си.
2. Мястото на доставка не е търговски обект по смисъла на Закона за храните, тъй като в него не се продават и не се съхраняват
храни.
„3. Фармхопинг работи като платформа-посредник за осигуряване на комуникация и контакт между Ферми и Координатора на
кооператив от Фармхопери.
4. Отношенията между Фермата и координаторите не вредят или обвързват самата платформа, т.е. платформата е трета
необвързана страна.
5. (1) Координаторът потвърждава, че ще използва платформата единствено за целите на установяване на виртуален контакт с
Фермите.
(Чл. 7. Координаторът не е "Брокер" или "Търговски представител" по смисъла на членове от 32 до 51 от Търговския закон на
Република България, като дейността му се ограничава до съдействие в организиранена подкрепата към фермите)
6. (1) Координаторът се съгласява Фармхопинг да си запази правото да променя, допълва или заменя разпоредбите на
настоящото Споразумение без предизвестие, които влизат в сила, когато бъдат показани на www.farmhopping.com или под
всякаква друга форма на уведомяване. Например, Фармхопинг показва съобщение на сайта в случай на изменение на
настоящото Споразумение, така че Фармхоперът да може да види тези промени преди да продължи да използва услугите.
(2) Координаторът признава, че е подканен да прегледа най-актуалната версия на настоящото Споразумение, достъпна за
всички и по всяко време на всички страници на платформата в Условия за ползване на страницата.
Настоящото споразумение се обуславя от законите на Република България.
НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ КООРДИНАТОР И ФАРМХОПИНГ ПРЕДСТАВЛЯВА ДОГОВОР
МЕЖДУ ФАРМХОПИНГ И КООРДИНАТОРА, ЧРЕЗ МАРКИРАНЕТО НА ПОЛЕТО "СЪГЛАСЕН СЪМ СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО” И
ДЕКЛАРИРА, ЧЕ РАЗБИРА ТЕЗИ УСЛОВИЯ И Е СЪГЛАСЕН С ТЯХ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.
НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ
ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС (ЗЕДЕП) НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ЧРЕЗ РЕГИСТРИРАНЕТО НА ТОВА
ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ В СЪРВЪРНАТА СИСТЕМА НА ФАРМХОПИНГ ЧРЕЗ ОБЩОПРИЕТ СТАНДАРТ ЗА
ПРЕОБРАЗУВАНЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАЧИН, КОЕТО ПРАВИ ВЪЗМОЖНО НЕГОВОТО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ, ЕЛЕКТРОННОТО
ИЗЯВЛЕНИЕ СТАВА ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ, ЧИЙТО АВТОР И ТИТУЛЯР Е ФЕРМАТА ПО СМИСЪЛА НА ЗЕДЕП.
фармхопинг 2013 г.
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