
 
 

Общи условия за доставка (08/2012) 
 
По-долу за краткост CONTAINEX се нарича "продавач" 
 
1. Чертежи и документи 
Чертежите, скиците, предварителното изчисление на разходите и останалата 
техническа документация, които могат да бъдат част от офертата, както и мострите, 
каталозите, проспектите, изображенията и т.н., винаги остават интелектуална 
собственост на продавача. За всяко използване, размножаване, възпроизвеждане, 
разпространение, предаване на трети лица, публикуване и демонстриране е 
необходимо изричното съгласие на собственика. 
 
Предоставените от нас скици и чертежи са схематични изображения и служат само за 
придобиване на визуална представа. Те не могат да служат за база на техническо 
проектиране. 
 
2. Срок за доставка 
2.1 Продавачът има право да извършва частични и предварителни доставки. 
2.2. Ако купувачът не приеме предоставената съгласно договора стока на уговореното 
в договора място или време, и ако забавянето не е причинено поради действие или не 
извършване на определено действие от страна на продавача, то продавача може да 
изиска изпълнение на договора или да се откаже от него, като определи допълнителен 
срок за това. 
Ако стоката е била подбрана, продавачът може да съхранява стоката в склад за 
сметка и риск на купувача. Освен това продавачът има право на претенции за 
възстановяване на всички оправдани разходи, които той е направил за изпълнението 
на договора и които не са били включени в получените плащания. 
 

3. Цена 
Ако не е уговорено друго, важат цените от завода-производител без разходите за 
натоварване. 
 
4. Плащане 
4.1 Купувачът няма право да задържа плащания поради гаранционни претенции  или 
други насрещни претенции, които не са признати от продавача. 
4.2 Ако купувачът е закъснял с уговорено плащане или друго задължение, то 
продавачът може или да настоява за изпълнение на договора и 
a)  да отложи изпълнението на собствените си задължения до погасяването на 
просрочените плащания или другите задължения 
б)  съответно да приеме адекватно удължаване на срока за доставка 
в)  да изиска незабавно плащане на цялата все още неизплатена покупна цена, 
г) да пресметне лихви за просрочие в размер на 1.5 % на месец от датата на 
изискуемостта, освен ако от страна на купувача не е налице основание за 
освобождаване от лихвените плащания, 
или да развали договора, като определи уместен допълнителен срок. 
 
4.3 Освен това купувачът трябва да възстанови на продавача допълнителните щети за 
просрочване, направените разноски по изпращането на подканите за доброволно 
плащане и тяхното събиране . 
4.4 Ако след изтичане на допълнителния срок съгласно 4.2 купувачът не е извършил 
дължимото плащане или друго задължение, то продавачът може да се откаже от 
договора с писмено уведомление. По настояване на продавача купувачът трябва да 
върне вече доставените стоки и да го възмезди за настъпилото обезценяване на 
стоката, както и за всички оправдани разходи, които продавачът е направил за 
изпълнението на договора. По отношение на все още недоставените стоки продавачът 
има право да предостави на разположение на купувача готовите респ. изработените 
части, като изиска за това съответната част от продажната цена. 
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5. Запазване на правото на собственост 
Продавачът си запазва правото на собственост върху предмета на покупката до 
момента на пълното изплащане на всички финансови задължения от страна на 
купувача. Продавачът има право да обозначи на видимо място собствеността си върху 
предмета на доставката. Купувачът трябва да изпълни необходимите формални 
изисквания за запазване на правото на собственост. Ако е постановен запор или друг 
вид претенции, купувачът е задължен да предяви правото на собственост на 
продавача и незабавно да го уведоми. 
 
6. Гаранция: 
6.1 Съгласно следващите по-долу разпоредби продавачът е задължен да отстранява 
всеки дефект, нарушаващ годността за употреба, който се дължи на дефект в 
конструкцията, материала или изпълнението. Продавачът също така трябва да поеме 
гаранцията за дефекти по отношение на специално изискани характеристики. 
6.2 Това задължение е валидно само за такива дефекти, които са се появили в срок до 
една година при режим на работа на една смяна от момента на прехвърлянето на 
риска респ. при доставка с включен монтаж - от момента на завършване на монтажа. 
6.3 Купувачът може да се позове на този член само, ако незабавно съобщи на 
продавача в писмена форма за възникналите дефекти. Купувачът е задължен да 
представи доказателство, че дефектът вече е бил налице в момента, назован в точка 
6.2. Уведоменият по този начин продавач, трябва по свой избор да 
а) поправи веднага дефектната стока 
б) поиска да му изпратят дефектната стока или дефектните части, за да отстрани 
дефектите 
в) подмени дефектните части 
г)  подмени дефектната стока, 
 
ако според разпоредбите в този член дефектите трябва да се отстранят от него. 
 
6.4 Ако продавачът поиска да му изпратят обратно дефектните стоки или части, за да 
отстрани дефектите или да ги подмени, то това става за сметка и риск за купувача, 
освен ако не е уговорено друго.  Връщането на ремонтираните или подменените стоки 
или части на купувача става, освен ако не е уговорено друго, за сметка и риск на 
продавача. 
6.5 Подменените съгласно този член дефектни стоки или части остават на 
разположение на продавача. 
6.6 Продавачът поема разходите за отстраняване на дефектите само тогава, когато е 
дал писмено съгласие за това. 
6.7 Задължението за гаранция от страна на продавача е валидно само за дефекти, 
които са се появили, ако са били спазвани предвидените условия за експлоатация и 
при нормална употреба. Това задължение не се отнася за дефекти, които се дължат 
на: неправилна инсталация от продавача или упълномощени от него лица, лоша 
поддръжка, неправилно извършени или извършени без съгласието на продавача 
ремонти или изменения от друго лице, различно от продавача или упълномощени от 
него лица, нормално износване. 
6.8 За онези части от стоката, които продавачът е закупил от посочените от купувача 
поддоставчици, продавачът носи отговорност само в рамките на полагащите се на 
самия него претенции за гаранция от поддоставчиците. 
Ако стоката е изработена от продавача в съответствие с конструктивните данни, 
чертежите или моделите на купувача, то гаранцията на продавача не обхваща 
правилността на конструкцията, а само това дали изпълнението е било извършено 
съгласно данните на купувача. В тези случаи купувачът не трябва да предявява 
претенции или искове срещу продавача при евентуално нарушение на правата върху 
интелектуалната собственост. 
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При поемане на поръчки за ремонт или при преправяне или реконструкции на стари, 
както и чужди стоки, също така при доставка на употребявани стоки, продавачът не 
поема гаранция. 
6.9 От момента на започване на гаранционния срок продавачът не поема друга 
отговорност, освен посочената в точи член. 
 
7. Отговорност: 
7.1 Изрично се счита за уговорено, че продавачът не дължи обезщетение на купувача 
за телесни повреди, за щети на стоките, които не са предмет на договора, други щети 
и пропуснати печалби, освен ако в конкретния случай не се докаже, че е налице груба 
небрежност от страна на продавача. Купувачът трябва да предостави доказателства за 
тези щети. Предоставянето на доказателства по обратен ред от страна на продавача е 
изключено.  
7.2 Предметът на покупката предоставя само такава безопасност, която може да се 
очаква въз основа на разпоредбите за разрешение на експлоатация,  инструкциите за 
експлоатация, предписанията на продавача за работа с предмета на покупката – 
особено по отношение на всички предписани проверки – и други изложени 
обстоятелства. 
7.3 В случай на лека небрежност от страна на продавача, освен ако не се прилага член 
7.1, обезщетението е ограничено до 5% от сумата на поръчката, но най-много до 100 
000 евро. 
7.4 Всички претенции за обезщетения на вреди на  доставки и/или услуги трябва – ако 
дефектът не е изрично признат от продавача – да се предявят в рамките на една 
година след изтичането на уговорения в договора гаранционен срок, защото правата 
се погасяват. 
 
8. Право/компетентен съд 
Компетентен съд за претенции от или във връзка с този договор е съдът в град Виена. 
Продавачът също така може да предяви искове срещу продавача в съда по 
регистрация на продавача. 
В сила е правото на компетентния съд, като се изключва прилагането  на Виенската 
конвенция на ООН относно договори за международна продажба на стоки. 
 
9. Общи условия: 
Невалидността на част от условията не нарушават валидността на останалите 
разпоредби. В този случай валидно е това условие, която по волята на страните е най-
близко до невалидното условие. 
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