
 

 
Safari Браузър - Активирайте Cookies 

 
 
Обща Информация 
 
Информацията по-долу ще Ви помогне да се справите с някои въпроси, които могат да възникнат, когато 
използвате Safari браузър, версия 1.3 или по-нова. 
 
„Cookies” са малки текстови файлове, които сайтове като нашия поставят на Вашия компютър, за да Ви 
разпознаваме при следващото Ви посещение на сайта. Тези „cookies” ни помагат да Ви разпознаваме, 
когато се логвате и да запаметяваме информация за Вас, като например какъв е предпочитания от Вас 
език или формат на коефициентите, дори когато не сте логнати в клиентската си сметка. Важно е, 
настройките на Вашият браузър да позволяват активирането на cookies. 
 
В случай, че продължите да имате затруднения и след като изпълните инструкциите, посочени по-долу, 
или ако искате някой от нашите служители обслужване на клиенти да Ви помогне да направите тези 
промени, моля отидете на „Свържете се с нас” на нашия уеб сайт и натиснете бутона. 
 
Също така, можете да ни пишете на support-bul@customerservices365.com или да ни се обадите на 
тел.+44 (0)1782 684636. 
 

 
 
Как да стигнете до опцията Enable Cookies  
 
1)   Отворете Вашия браузър и изберете меню Safari, след това 'Preferences…'. 
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2a)  Изберете иконката 'Security'.  Под 'Accept Cookies' трябва да имате две опции: 'Always' или 'Only from 

sites you navigate to'.  За по-голяма сигурност, Ви препоръчваме да изберете опцията 'Only from sites 
you navigate to'. 

 

 
 
2b)  След като направите избора си затворете прозореца, като кликнете върху червената иконка в 
горния ляв ъгъл.  
 
3)   Затворете всички интернет браузър прозорци, които са отворени и отворете нов прозорец, след това 

напишете адреса на нашия уеб сайт и се логнете в клиентската си сметка.  
 
 
      В случай, че продължавате да имате затруднения, моля свържете се с някой от нашите служители 

обслужване на клиенти, за да Ви помогнем. За повече информация как да се свържете с нас, моля 
погледнете стр.1 на този документ 
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