ОБЩИ УСЛОВИЯ
за извършване на доставка и продажба на индустриална екипировка, машини,
инструменти, апаратура и консумативи от СОЛДА ЕООД
Област на действие на Общите условия:
 СОЛДА ЕООД извършва всички доставки и продажба на индустриална екипировка,
машини, инструменти и апаратура в съответствие с настоящите Общи условия.
Договорни взаимоотношения:
 Информацията в нашите оферти, каталози, брошури, ценови листи и рекламни
материали, както и всяка друга техническа или ценова информация, не ни
задължава за сключване на договор.
 За всяка отделна доставка, страните включват писмен договор, с който се
определят съществените условия – продукт, количество, цена, начин на плащане,
срок за доставка, вид на транспорта, застраховки и други специално договорени
условия.
За всякакви други отношения между страните, неуредени изрично в
договор, се прилагат тези Общи условия.
Условия на доставка:
 СОЛДА ЕООД доставя стоката, предмет на договора или доставката, според
уговорените срокове, но не може да ги гарантира.
 Доставката на стоката и/или услугата се доставя по начин, указан в договора,
който във връзка с експортни доставки е съобразен с съответния ИНКОТЕРМС /
условия на Международната Търговска Камара, свързана с Международната
доставка на стоки (2000) /, установен там.
 Само в случайте когато датата и времето на доставката са гарантирани от СОЛДА
ЕООД писменно и Вие сте претърпели загуби, поради закъснение в доставката и
съществува писменно споразумение, според което СОЛДА ЕООД ще ви дължи
обезщетение за вреди, ще носим отговорност. Във всички останали случай нашата
отговорност за ненавременната доставка е изрично изключена.
 Затруднение при доставка, предизвикано от забава на доставчици на СОЛДА ЕООД,
ни дават право на удължаване на срока на доставка. В този случай СОЛДА ЕООД не
дължи обезщетение за неизпълнение на договора.
 Транспортната фирма, начин на изпращане и пътя за доставяне, се избират от
СОЛДА ЕООД.
 В случайте когато СОЛДА ЕООД е отговорна за транспортиране на стоките, ако не е
уговорено друго в писменна форма, имаме право да избираме начина на транспорт,
който обикновенно е най-икономичния начин. Ако желаете да доставим стоките
посредством друг транспорт, всякакви допълнителни разходи ще бъдат заплатени
от вас, след като Ви изпратим фактура за тях.
 Карго застраховка на стоките се сключва само при изрично съгласие на Клиента.
 СОЛДА ЕООД не носи отговорност за щети настъпили при транспорта на стоките.
 СОЛДА ЕООД уведомява Клиента за деня на извършване на доставката. Клиента е
длъжен, своевременно да извести СОЛДА ЕООД за готовността си да приеме в
определено време и място доставката, като посочи и кой следва да я приеме.
 В случай, че Клиентът не приеме стоката след писменното предизвестие, СОЛДА
ЕООД има право да складира стоката за сметка на Клиента и на негова
отговорност, както частично или цялостно да спре изпълнението на договора. В
този случай, Клиентът дълни обезщетение на неизпълнение на договора в размер

на 20% от стойността на стоките, както и овъзмездяване на направените разходи и
обезщетение за нанесените вреди от неизпълнението на договора.
 СОЛДА ЕООД има право да извършва частични доставки
 С предаване на стоката, СОЛДА ЕООД прехвърля риска на Клиента.
Опаковка:
 Клиента се задължава да изхвърля опаковъчните материали, съгласно всички
правила ( законови или други ), отнасящи се до защита на околната среда.
Форсмажорни обстоятелства:
 Изпълнението от наша страна на което и да е било условие от даден Договор, по
специално, даване на гаранция за доставка, може да се променя чрез писменно
споразумение с нас. Всеки Договор може да бъде прекратен от СОЛДА ЕООД
поради настъпване на събития извн нашият контрол, включително всякакви
природни бетствия, войни, граждански смутове, стачки, локаут, правителствена
наредба или решение,национално или местно народно извънредно положение,
пожар, наводнение, заметресение, суша, буря, мъгла, катастрофа, стачка или
трудови спорове, липса на материал, работна ръка или транспорт.
Цени:

 Ако не е договорено друго, цените на стоките са EX WORKS от завода
производител.
 Клиентът заплаща и разходите, свързани с транспортирането на стоката, данъци,
мита и такси и др.
 При ремонт и подръжка на машини, техника и апаратура, фактурирането се
извършва съгласно валидните цени на труд, транспорт и резервни части към
момента на узвършване на услугата. Резервните части се считат за доставени на
Клиента не по късно от момента на тяхното вграждане в машината.
 Упоменатите отстъпки от ценовите листи са валидни единствено, при своевременно
и пълно заплащане на стоките или услугите. В случай на забава при плащане на
някоя от фактурите, СОЛДА ЕООД има право незабавно да анулира направените
отстъпки върху всички все още неплатени от Клиента фактури.
Условия на плащане:
 Цената на всеки един договор е платима по един от следните начини, уговорен
изрично: изцяло авансово, на две части: аванс и окончателно плащане при
извършване на доставката, чрез обезпечено плащане от кредитна институция, или
чрез лизинг.
 Ако не е договорено друго, всички фактури са платими по банков път, в срок от 14
работни дни от датата на издаването им.
 Плащането се счита за извършено едва в момента на получаване на парите по
банковата сметка на СОЛДА ЕООД.
 При забава на Клиента, дори само на една фактура, СОЛДА ЕООД има право да
изиска незабавно плащане на всички дължими суми, независимо от датата на
падежа им.
 В случай на забава, имаме право по собствена преценка да ви наложим лихва за
забава, начислявана дневно върху всички неплатени суми след падежа, която не
може да надвишава с повече от пет процента годишно основният лихвен процент
по заеми на Лойдс Банк, както и да заплати допълнителните разходи, свързани с
получаване на плащането ( предупредителни писма, възлагане на събиране на

вземането от инкасо фирми, съдебни такси, адвокатски хонорари, разходи по
извънсъдебни споразумения и др. )
 След забава от три месеца на плащането, СОЛДА ЕООД има право да спре
изпълнение на всички поръчки и договори с Клиента / без да носим никаква
отговорност за това / като независимо от това Клиента дължи обезщетение за
неизпълнение на договора в размер на 20% от стойността на стоките, както и
овъзмездяване на направените разходи и обезщетение за нанасяне на вреди от
неизпълнение на договора.
Прехвърляне на собственост. Ограничения. Обезпечения:
 СОЛДА ЕООД запазва собствеността на стоките и услугите, до пълното заплащане
на всички дължими суми, вкючително обезщетения, неустойки, лихви. За този срок,
Клиента е длъжен да предостави своевременна
на СОЛДА ЕООД , всякаква
информация относно доставената и неизпълнената окончателно стока, намираща се
при него.
 Клиентът е длъжен за своя сметка и на своя отговорност, да пази доставените
стоки и услуги с грижата на добър стопанин, както и да ги застрахова за своя
сметка, срещу всички рискове.
 До получаване от наша страна на пълно заплащане на стоките, Клиентът държи
стоките, по начин който да ги идентифицира като наши стоки / надписи за
собственост на машината, марка, произход, модел, сериен номер и др. подобни /.
 Клиентът няма право да предоставя стоките и/или услугите със запазено право на
собственост и/или преотстъпване в тази връзка права на СОЛДА ЕООД, като залог
или да ги предоставя на трети лица, под каквато и да е форма.
 При забавяне на плащането, Клиентът е длъжен при поискване, незабавно да
предостави всички документи, свързани със стоките и/или услугите със запазено
право на собственост.
 В случай, че Клиентът не изпълни тези свои задължения, както и при системно
неплащане на дължимите по договора суми, СОЛДА ЕООД има право да предприеме
всички стъпки за възвръщане на владението на стоките и услуги със запазено
право на собственост, включително и изземването им от клиента.
 Клиента, носи отговорност за всички разходи, свързани с връщане на стоките,
включително и обезценката на стоката от момента на доставката им от СОЛДА
ЕООД
 Правото Ви да държите стоките от наше име ще бъде прекратено, ако с действие
или бездействие, предизвикате назначаване на ликвидатор, синдик или управител
по отношение на Вашата търговска дейност с цел налагане на запорили възбрана
на активи или създадете условия на трето лице да подаде молба за заличаването
Ви.
Лицензи и разрешения:
 Ако се изисква Лиценз или Разрешение от правителствен или друг компетентен
орган за доставката, превоза или употребата на стоката, Клиентът се задължава да
се сдобие с такова / за сметка на Клиента /, и да ни предостави писменни
доказателства за това при нужда.
Поверителност:
 Клиентът се задължава да пази всякаква информация за производство, бизнес,
чертежи, дизайн, спецификация, които СОЛДА ЕООД е предоставила като
поверителна. Тази информация не трябва да се разкрива без предварително
писменно съгласие от СОЛДА ЕООД, както и да я използвате за цели, различни от

тези за които сме Ви оторизирали.
Задължения и отговорности на СОЛДА ЕООД:
 Гаранционния срок, освен ако не е договорено писменно друго е 12 / дванадесет /
месеца от датата на уведомление за предоставяне на стоката на разположение на
Клиента или от момента на предаване на стоката на Клиента.
 В рамките на гаранционния срок СОЛДА ЕООД има право да избере, дали да
ремонтира дефектната стока или да предостави на Клиента ,нова стока от същият
вид.
 Всички явни дефекти и/или забележки по стоките и/или услугите следва да се
направят в момента на доставката, а скрити дефекти – незабавно при
установяването им, но не по късно от 3 месеца от доставката, в писменна форма и
с точно описание на дефектите или забележките.
 В случай на непълна доставка, която се дължи на причини, различни от загуба и
повреди при транспорта, ние няма да поемеме никаква отговорност, освен ако не
получим писменно известие в срок от три дни със всички подробности от датата на
доставката на Стоките и/или услугите.
 За продукти / изделия, произведени по задание на Клиента, отговорността е в
рамките на изпълнението на заданието. СОЛДА ЕООД не е длъжна да проверява
заданието на Клиента и не носи отговорност за способноста на поръчаните от
Клиента продукти / изделия да извършват конкретна работа.
 В случай на установяване на невъзможност за изпълнение и/или непригодност на
заданието след сключване на Договор, Клиентът дължи пълната сума по него.
 Гаранцията отпада, ако Клиента не изпълнява предписаните или препоръчаните
действия по експлоатация, обслужване, подръжка и проверка на стоките /
изделията или ако се възложи провеждане на предписанията от неоторизирани
лица.
 СОЛДА ЕООД не носи отговорност за дефекти предизвикани в хода на монтаж,
преработка, неправилна експлатация , следствие на неправомерна или
несвойнствена работа на Стоката или причинено от външни сили.
 Отговорността отпада при естествено износване на части, вследствие на
нормалната работа на машините , уредите, инструментите или консумативите
предмет на Договора.
 СОЛДА ЕООД не поема никаква отговорност спрямо Клиента за пропуснати ползи,
пазарни или договорни, или за косвени загуби, които сте претърпели, или които
търдите, че сте претърпели.
Общи условия:
 Промяната на Договорите може да става само във писменна форма
 Всеки Договор се подчинява и се тълкува в съответствие с разпоредбите на
Българското право и всяка от страните се подчинява на неизключителната
юрисдикция на българските съдилища, като при възникване на спор между СОЛДА
ЕООД и Клиентът по отношение на Международните покупко-продажби, случаят
може да се отнесе до Арбитражен съд в София, България в съответствие с
Правилата за Арбитражен съд при Българска стопанска камара и да бъде разгледан
от един арбитър, чието решение ще бъде окончателно и обвързващо страните.
Забележка:
Тази оферта е в съотвествие с нашите Общи условия за доставка и продажба. Същите
могат да се видят на адрес www.solda.bg, или могат да бъдат получени чрез писмено

заявление.
Отклонения от тези условия, трябва да бъдат одобрени в писмен вид от СОЛДА ЕООД,
преди възлагане на поръчката.

