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Поздравления за новия Ви продукт на Acer!  Като специална благодарност Acer, съвместно с 

Dropbox, Ви дава 25 GB допълнително място за съхранение в Dropbox безплатно за 1 година 

("Офертата"). Преди да заявите Вашето място за съхранение, трябва да разберете общите 

условия, свързани с тази промоция ("Условия на офертата"). Условията на офертата са в 

допълнение към стандартните за Dropbox Общи условия, Политика за приемливо ползване и 

Политика за поверителност (нашите "Стандартни условия"), регламентиращи Вашето използване 

на услугите на Dropbox.  Приемайки офертата, Вие се съгласявате с тези Условия на офертата, 

наред с нашите Стандартни условия. Използваните тук термини с главна буква, които не са 

дефинирани, имат смисъла, даден им в нашите Стандартни условия. 

 

Право на възползване от офертата 

 

Тази оферта е валидна както за нови, така и за съществуващи потребители на Dropbox, купили и 

регистрирали ново и отговарящо на условията устройство на Acer.  Офертата трябва да бъде 

приета до 31 декември 2018 г. и важи само веднъж за всяко устройство. Офертата не може да 

бъде ползвана за ремонтирано, употребявано или изчистено от информация и възстановено 

устройство и не може да бъде комбинирана с други оферти. Офертата е лично за Вас и не може 

да бъде прехвърлена на друго лице. Офертата не е на разположение в Китай, Куба, Иран, 

Северна Корея, Судан, Сирия и Кримския регион, нито в държави, където услугите на Dropbox са 

недостъпни, забранени от закона или предмет на облагане. 

 

25 GB безплатно място за съхранение 

 

Промоцията за 25 GB място за съхранение е в допълнение към основната квота от 2 GB за всеки 

потребител на Dropbox, наред с всяко допълнително място, което може да сте спечелили чрез 

препоръчване на приятели, завършване на "Getting Started" или изпълнение на други специфични 

дейности (образуващи заедно Вашата "Постоянна квота"). В края на промоционалния срок от 

една година Вашето място за съхранение ще се върне до размера на постоянната Ви квота. 

 

След изтичане на едногодишната оферта 

 

Ако в края на промоционалния срок информацията, която сте съхранили в Dropbox, надхвърля 

постоянната Ви квота, няма да можете повече да добавяте файлове във Вашия Dropbox и 

устройствата Ви ще спрат да се синхронизират. Можете винаги да разрешите този проблем или 

изтривайки онлайн файлове от Вашия Dropbox, докато количеството на съхранената информация 

спадне под постоянната Ви квота, или  чрез надстройка.  Ако извършите надстройка, мястото Ви за 

съхранение ще се увеличи на 1 TB и ще получите други разширени функции.  

 

Ако изберете да не извършите надстройка, ще Ви изпратим имейл на адреса, свързан с Вашия 

акаунт, и ще поискаме да изтриете или преместите файловете си, така че акаунтът Ви да се върне 

https://www.dropbox.com/terms
https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
https://www.dropbox.com/privacy2017
https://www.dropbox.com/upgrade


до постоянната си квота.  Ако не направите това в разумен срок, след като сме изпратили 

уведомителния имейл (поне 60 дена), Dropbox си запазва правото да прекрати временно или 

изцяло да закрие Вашия акаунт, заедно с цялата съхранена информация, включително тази в 

постоянната Ви квота. 


