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1. Общи
Предмет  на  общите  условия  са цени, оферти,  доставка на  крепежни  елементи  продавани  от  „КРЕПЕЖИ 

БЪЛГАРИЯ ТРЕЙДИНГ” ООД, наричан по-долу Продавач и купувани от клиента, наричан по-долу Купувач,  освен 
ако в конкретния случай не е било уточнено друго, посредством писмен договор. 
2. Оферта и сключване на договор 

Цените  на  Продавача  не  са  обвързващи  и  могат  да  бъдат  променяни  без  предварително  да  се  уведомява 
Купувача. Условията на продажба биват обвързващи само след сключване на отделен Договор между страните, различен 
от  настоящите  Общи  условия  и  влиза  в  сила  само  след  писмено  потвърждение  и  от  двете  страни.  Всички  други 
споразумения или оферти, дадени само устно, не обвързват Продавача относно цени, доставка, заделяне на количиства 
по оферта и т.н.
3. Цени 

Цените на Продавача трябва да се разбират като франко склад на Купувача на територията на България, но само 
в градовете,  където Продавача  има търговски представители.  Цени за последващи поръчки,  във всеки един случай, 
следва да се предоговарят. Всички цени са без ДДС за 100 бр., освен за изключения, за които Продавача уведомява 
Купувача.  Цените са  на база доставка  в цели опаковки,  поддържани от Продавача  на склад.  В случай,  че  настъпят 
съществени  фактори,  които  влияят  върху  разходите  за  изчисляване  на  цените  на  Продавача,  възникнали  след 
уговарянето на цената с Купувача,  Продавача има право да промени цената,  като предварително уведоми Купувача. 
Последният има право да се откаже от сделката, ако цената не го удовлетворява.
4. Прехвърлянето на риска 

Риска  за  стоката  се  прехвърля  от  Продавача  на  Купувача  в  момента  на  нейното  предаване  на  купувача, 
удостоверено с подписа му. 
5. Условия на плащане 

Поръчки се приемат от Купувача само, ако всички предишни плащания са били уредени. Купувачът е длъжен да 
заплати  покупната  цена  в  срок  до  3  работни  дни  след  доставката  удостоверена  с  подпис  върху  фактурата.
6. Прехвърляне на собствеността

Стоката, доставена от Продавача остава негова собственост, докато всички вземания, произтичащи от търговски 
взаимоотношения са уредени. Стоката доставена от Продавача остава негова собственост до получаване на покупната 
цена в пълен размер. Подписа на Купувача или негов представител върху фактура, приемо-предавателен протокол или 
друг документ съпровождащ стоката гарантира, че стоката е била доставена и приета от Купувачът и той няма право на 
рекламации освен описаните в т.7 – Гаранции и т.8 Рекламации
7. Гаранция 

Гаранцията на стоките предлагани от Продавача  е  в  съответствие с гаранцията давана от  производителя на 
стоката. Това  не  се  прилага  в  случай  на  измама,  укриване  на  дефект  или  по  отношение на  стока,  която  не  е  била 
използвана  в  съответствие  с  нормалната  употреба.  Стандартни  крепежни  елементи  се  доставят  от  Продавача  в 
съответствие  с  преобладаващите  технически  норми,  освен  ако  не  са  направени  специални  споразумения  за  друго. 
Монтажът на крепежни елементи  доставяни от Продавача  трябва да се изпълни в съответствие с преобладаващите 
технически норми, освен ако не са направени специални споразумения за друго. В противен случай Продавачът не носи 
отговорност за настъпили дефекти. Ако стоките продавани от Продавача бъдат сглобени, комбинирани или смесени с 
други стоки на друг Доставчик, Продавача не носи отговорност за настъпили дефекти.  По нататъшна препродажба от 
страна на Купувачът, е разрешена само в обичайния ход на стопанската дейност и при условие, че стоката е съхранявана 
при подходящи условия. След препродажбата Продавача не носи отговорност за настъпили дефекти. 
8. Рекламации

Всички рекламации за явни или видими дефекти и разлики в количеството по доставената стока трябва да бъдат 
получени от Продавача в писмен вид, в рамките на 7 работни дни от получаване на стоката. 

Ако рекламацията  е основателна и Продавача  не смени стоката в  разумен  срок  или откаже замяна,  тогава 
купувачът може да си получи парите обратно или да търси намаление на цената. В случай на  незначителни дефекти и 
стоката подлежи на експлоатация, без ущърб на купувача, може да се договори намаляване на цената. 

8.1. Опаковка
Разлика на количеството   на   стоките   до 1% от фактурираното и доставеното, са допустими без право на Купувача   

да предявява претенции за   връщане на стоки, искане за отбив от цената или доставка на допълнителни стоки  , освен ако в   
писмен договор не е уточнено друго. При доказани по-големи разлики от 1% в количеството   на   фактурирана и доставена   
стока,  Купувача  има право  на възстановяване на количеството  или възстановяване на надплатената  сума  или друго 
уговорено между Продавача и Купувача. 

8.2. Производство
8.2.1     Количество   –  При  доставка  на  стоки  произведени  специално  за  Купувача  са  възможни  разлики  в   

договореното количество с Купувача в размер на +/- 5%. При възникнали такива разлики, допълнителното количество 
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произведена стока се фактурира от Продавача на цена същата като за останалата продукция, без той да има право да 
откаже  тази  стока  в  размер  до  5%  от  договореното  количество.  При  произведена  продукция  с  5%  по-малка  от 
договореното  количество,  Продавача  фактурира  реално  прозведеното  количество,  без  Купувача  да  има  право  на 
претенции за доставка на допълнително количество.

8.2.2.    Качество –    При производство на стоки от страна на Продавача са възможни разлики в първоначално   
зададените параметки на стоката. Ако тези разлики са в рамките на допуска на техническите параметри на чертежа или 
на  стандарта  по  който  се  правят,  Купувача  няма  право  на  рекламация.  Ако  разликите  са  по-големи  от  допуска  в 
установените стандарти, Купувача има право да върне стоката или да иска отбив от цената или   друго уговорено между   
Продавача и Купувача

8.3. Качество
Рекламации относно качеството се приемат само, ако Купувачът предостави оригиналната опаковка на стоката 

или оригиналния етикет върху кутията. 
9. Обща гражданска отговорност

Отговорност за Продавача може да възникне по отношение на умишлено неправомерно поведение или груба 
небрежност довела до загуба на човешки живот, нараняване или увреждане на здравето. Продавача не носи отговорност 
при  скрити  за  него  дефекти,  неправилен  монтаж  и  експлоатация  на  стоката.  
10. Доставка и сроковете за доставка 

Сроковете,  определени  за  доставка  започват  да  текат  само  след  като  всички  договорени  условия  са  били 
изпълнени.  Частични  доставки  в  срок  са  допустими  и  могат  да  бъдат  фактурирани  отделно.  Ако  изпълнението 
на Задължението  за  доставка  бъде  засегнато  от  непреодолима  сила  или  други  обстоятелства  извън  контрола  на 
Продавача, тогава срокът, в който се дължи доставка се удължава със срока на закъснението. Ако доставка впоследствие 
се окаже невъзможна или неприемлива за една от страните, всяка от страните има право да се оттегли от договора.

В случай на закъснение на доставката или на невъзможност за доставка, по вина на Продавача, купувачът има 
право да се оттегли от договора, при спазване на съответните правни норми. Ако Продавача закъснее с доставката и 
купувача пострада от това, той има право да изиска еднократно обезщетение  в размер на 0.5% за всяки ден закъснение, 
но не повече от 5% от стойността на цялата доставка. 
11. Връщане на стоки;

Стоки, доставени от Продавача могат да бъдат върнати, ако Продавача даде предварително съгласие в писмена 
форма и ако стоките са в безупречна състояние и са в оригиналните им опаковки, но не по късно от 1 месец след 
фактурирането им от Продавача  на Купувача.  Стоки по чертеж не може при никакви обстоятелства  да бъдат взети 
обратно, освен при условията на рекламация. 
12. Каталози, чертежи.

Мостри,  чертежи,  техническа  информация,  данни,  препоръки  за  употреба,  съдържащи  се  в  каталозите 
(включително електронни каталози), ценови листи, придружващи документи са илюстративни и не обвързват Продавача. 
Те не освобождава купувача от задължението за проверка на стоките, за пригодността им за използване. Всяка употреба 
и монтаж на доставените стоки е  на отговорност на купувача. В случай, че купувача представя чертежи, мостри и т.н., 
които съдържат технически дефекти, той сам е отговорен за последствията от тези дефекти. 
13. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Цялата  информация,  осигурена  и  поверена  от  Продавача  на Купувача  и  обратно ще бъде разглеждана като 
търговска  тайна,  освен  ако  това  не  е  необходимо  за  неговото  изпълнение. Собствеността  и  авторското  право  в 
илюстрации, скици и други технически документи, предоставени от Продавача на Купувача са предмет на търговска 
тайна и  не  могат   бъдат  използвани  от  трети  страни. При умишлено  нарушаване  или  неизпълнение  на  настоящият 
ангажимент изправната страна има право на обезщетяване на всички реално претърпени от това щети и пропуснати 
ползи.
14. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА .

Неизпълнението на задълженията на която и да е от страните няма да поражда правни последици и да се счита за 
нарушение на разпоредбите на Договора, ако се дължи на непреодолима сила. Страната позоваваща се на непреодолима 
сила  следва  да  извести  другата  това  обстоятелство  в  7/седем/  дневен   срок  от  настъпване  на  събитието.  Страната 
позоваваща се на непреодолима сила следва да представи като доказателство за това сертификат от БТПП.
15.СПОРОВЕ ПРИЛОЖИМО ПРАВО:

Настоящите общи условия се регулират от българското материално право и всички въпроси, възникнали при 
изпълнението  му  и  незасегнати  в  него,  се  решават  съгласно  българското  материално  право.  Всички  спорове, 
включително споровете, породени или отнасящи се тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и 
споровете за попълване на празноти или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от 
страните  чрез  преговори,  а  при  невъзможност  да  бъде постигнато  споразумение  –  от   Варненски  районен  съд  или 
Варненски окръжен съд според правилата за родова подсъдност.
16. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

Подписа  на  купувача  върху  фактурата  издадена  от  Продавача  представлява  декларация  за  приемането  на 
настоящите общи условия за бизнес.  Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Продавача, 
като  за  това  Купувача  може  да  се  информира  от  фирмената  страница  на  Продавача  –  www  .  fastenersbg  .  com  .  При 
поискване от Купувачът могат да му бъдат предоставени настоящите общи условия на хартиен носител.
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