
„ВИ ДЖИ ЕФ” ООД  
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ 
   
С тези Общи условия (ОУ) се уреждат продажбата на стоки 
между „Ви Джи Еф” ООД, наричано ПРОДАВАЧ и Клиентите, 
наричани КУПУВАЧ. 
 
I. Поръчка (заявка).  Приемане на поръчката (заявката). 

1. Независимо дали са получени директно от КУПУВАЧА или чрез 
нашите представители поръчките се считат за валидни само след 
приемане и потвърждаване от страна на изрично упълномощен 
представител на нашето Дружество. 
 

2. При изпратена заявка от КУПУВАЧА за покупка на 
определени стоки от склад на ПРОДАВАЧА следва в заявката 
и потвърждението към нея да е уточнена датата на 
приемане и предаване на стоката и пристигане на 
транспортното средство на КУПУВАЧА в съответния склад. 
 
II. Доставка. Срокове за доставка. Форсмажорни 
обстоятелства. 
3. Посочените срокове на доставка са приблизителни и не могат 
да бъдат основание на КУПУВАЧА да отмени поръчката или да 
поиска, каквото и да било обезщетение в случай на забава, 
дължаща се на каквото и да било събитие. 
 

4. При невъзможност да изпълним доставка поради форсмажорни 
обстоятелства, си запазваме правото да отменим частично или 
напълно поръчката и да възстановим направените плащания. В 
този случай не може да ни бъде търсена отговорност за 
неизпълнението на поръчката. Същото се отнася за случаите на 
война, стачка, епидемия, спиране на транспорта, недостиг на 
суровини, и/или ако затрудненията произтичат от разпоредбите 
на компетентните органи по вноса или вътрешни икономически 
разпоредби, злополуки или всякакви други, в т.ч.стачки във 
всички или в част от производствените цехове на наши 
доставчици.  
 
III. Предаване и приемане на доставката. Упълномощени 
представители. 

5. В момента на приемане на стоките, КУПУВАЧЪТ или негов 
представител, следва да представи документ за 
самоличност. По отношение на представителите на КУПУВАЧА, 
приемащите доставката, които се намират в неговите помещения, 
МПС или друго място на изпълнение на дейността, в т.ч. 
строителни обекти, се резюмират за надлежно упълномощени и 
КУПУВАЧЪТ предварително потвърждава приемането от тях и 
носи отговорност за действията на тези лица. 
 

6. ПРОДАВАЧЪТ може да извърши доставката на стоки до 
обект на КУПУВАЧА с автомобилен транспорт, въз основа на 
заявка на КУПУВАЧА. Разходите за транспорт се уговарят преди 
приемане на поръчката. По време на транспортирането всички 
рискове са за сметка на КУПУВАЧА. 
 

7. В случай, че КУПУВАЧЪТ е заявил, но не е платил 
съответна заявка, и не се яви на датата, на която е следвало 
стоката да бъде транспортирана от склада на ПРОДАВАЧА за 
получаване, ПРОДАВАЧЪТ има право да я продаде на трети 
лица, без ангажимент към КУПУВАЧА. 
 

8. В случаите, когато КУПУВАЧЪТ възлага доставката на стоката 
на ПРОДАВАЧА и се налага да се наеме превозвач, за да бъде 
извършена експедицията, ПРОДАВАЧЪТ избира превозвача.  
 

9. В случай, че КУПУВАЧЪТ промени мястото на доставка, 
след като стоките вече са натоварени и експедирани по 
първоначалния маршрут, той е длъжен да поеме за своя 
сметка допълнителните разходи за транспорт. 
 

10. При продажба на стоки от склад на ПРОДАВАЧА, 
количественото и качественото приемане на стоките се 
извършва в момента на натоварване на стоките, за което се 
съставя двустранен приемо – предавателен протокол под 
формата на СКЛАДОВА РАЗПИСКА, подписан от 
упълномощени представители на двете страни. По 
отношение на представителите на КУПУВАЧА се прилага чл.5 от 
тези ОУ. 
 

11. Собствеността върху стоките преминава върху КУПУВАЧА в 
момента на плащане на цената, като риска от 
повреждането и/или погиването на стоките преминава върху 
КУПУВАЧА от момента на натоварването им от склада на 
ПРОДАВАЧА, съпроводени със СКЛАДОВА РАЗПИСКА. 
 

12. В случай, че стоките се доставят в обект на КУПУВАЧА, 
количественото и качественото приемане на стоките се 
извършва в момента на разтоварването. В този случай 
водача на МПС действа като представител на ПРОДАВАЧА и 
подписва приемо – предавателен протокол. Водачът на МПС 
не участва при разтоварване на стоката. 

 

 
IV. Гаранции и рекламации. 

13. ПРОДАВАЧЪТ гарантира, че продаваната стока няма явни 
или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите 
или изработката при нормална употреба. 
 

14. Гаранцията на ПРОДАВАЧА се ограничава до тази, 
предоставена от неговите доставчици-производителите на 
стоките. Във всички случаи отговорността на ПРОДАВАЧА се 
ограничава до стойността на конкретните стоки, като той има 
право по свой избор да върне цената по фактурата или да 
направи замяна. КУПУВАЧЪТ няма право на обезщетение за 
пропуснати ползи или каквато и да е пряка или косвена вреда. 
 

15. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за недостатъци, 
възникнали в резултат на неправилното използване на 
стоките, тяхното съхранение или каквато и да било употреба в 
разрез с изискванията на п р о и з в о д и т е л я  и л и  
приложимите строителни стандарти. 
 

16. Закупена стока, веднъж изнесена от склада на 
ПРОДАВАЧА, не се заменя, освен в случаите по чл.20 от тези 
Общи условия. 
 

17. КУПУВАЧЪТ има право на рекламации по повод 
количеството и качеството на доставяните стоки при 
условията уговорени в настоящите ОУ. 
 

18. Количествени рекламации КУПУВАЧЪТ предявява в 
момента на приемането на стоките. 
 

19. В случай на явни дефекти на стоките, установени към 
момента на предаването им на КУПУВАЧА от склад на 
ПРОДАВАЧА, същите се заменят на момента. 
 

20. В случай  на  предявяване на  рекламацията за  
недобро качество на стоките ПРОДАВАЧЪТ предприема 
действия описани в процедура 11 от СУК на Дружеството по EN 
ISO 9001:2008, като запознава КУПУВАЧА с горепосочената 
процедура. 
 
V. Фактуриране и плащане. 

21.  Нашите фактури са платими и изискуеми в град София, 
България, с падеж – деня на издаване на съответната фактура, 
освен в случаите, когато е предвиден срок за авансово плащане, 
посочен при потвърждаването на поръчката или между страните 
има действащо изрично споразумение в писмена форма за 
промяна на датата на падежа. Нашите клаузи и приемането от 
наша страна на други начини на плащане не означават нито 
одобрение, нито дерогация на това правило. 
 

22. Цените на обявените стоки са без ДДС и в Евро като за 
удобство са преизчислени в Български лева, по фиксинг на БНБ 
за 1,00 (едно) Евро = 1,95583 Лева.  
При заявка на стоки, всички задължения възникват в Евро.  
В случай, че към момента на заявка или доставка, новият курс на 
Евро-то спрямо Лева е различен от курса към момента на 
отпечатване на настоящите ОУ, левовите стойности на всички 
стоки автоматично ще се преизчислят по новия курс обявен от 
БНБ на Евро-то спрямо Лева. 
 

23. Всички цени, вкл. и тези, които ПРОДАВАЧЪТ взема предвид 
при изготвяне на фактурите, са валидните в момента на 
отправяне на офертата. Ако след отправяне на офертата настъпи 
сериозна промяна в някой от ценообразуващите фактори, 
ПРОДАВАЧЪТ има право да актуализира цените в съответствие с 
тази промяна. 
 

24. В случай на забава от страна на КУПУВАЧА да заплати 
заявените стоки, той дължи на ПРОДАВАЧА неустойка за забава в 
размер на 0,1 % върху сумата на заявените стоки, съгласно 
издадената от ПРОДАВАЧА фактура за всеки ден забава до 
окончателното плащане. Неустойката се начислява автоматично 
без допълнителна покана и се фактурира от ПРОДАВАЧА. При 
постъпване на плащане от страна на КУПУВАЧА дължимите суми 
се погасяват по следния ред: разноски, неустойки, главница. 
 
VI. Заключителни разпоредби 

25. КУПУВАЧЪТ приема настоящите ОУ с подписването на 
първата фактура издадена от ПРОДАВАЧА. Тези ОУ отменят 
всички предишни устни или писмени договорености и обещания 
между страните, с изключение на писмените договори. 
 

26. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи 
от или свързани с тeзи условия, както и с тяхното 
изпълнение, ще се решават от страните чрез споразумение. 
В случай, че такова не може да бъде постигнато спорът ще се 
отнася към компетентния съд в гр. София, Република 
България. 


