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УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА на „МЕРАКСИС България“ ООД
1.

Всички договори и оферти за продажба на стоки са предмет на настоящите условия
за продажба. Актуалната версия на правилата „Инкотермс“ се прилага дотолкова,
доколкото те не са несъвместими с настоящите условия за продажба. Общите
условия на купувача за покупка/търговска дейност не се прилагат, дори ако не са
изрично отхвърлени от продавача.

2.

За валидно се счита единствено съдържанието на писмените договори. Устните
споразумения или измененията на договора са валидни само ако са приети в
писмена форма от двете страни.

3.

Освен ако не е уговорено друго, фактурите се изготвят въз основа на теглото на
стоките при товарене. Продавачът има право да извършва частични доставки.
Освен това продавачът има право да достави ± 10 % от количеството по договора.

4.

Стоките се предават на купувача след пълното изпълнение на всичките му
задължения, произтичащи от търговските му отношения с продавача. По отношение
на срока за плащане се прилага член 327 от българския Търговски закон.

5.

Ако

след

сключването

на

договора

възникнат

съмнения

относно

платежоспособността или готовността на купувача (като например, но не само,
забавяне на плащането, намаляване/анулиране на кредитни линии от „Кредитно
застраховане“ и др.), продавачът има право да откаже изпълнение на договора,
докато не бъде извършено плащане или не бъде предоставено обезпечение за
плащането, или да прекрати договора без да дължи обезщетение.
6.

Ако бъдат наложени по-високи или допълнителни такси върху продажбата на стоки
или ако разходите за превоз на товари се увеличат след сключването на договора,
продавачът има право да промени съответно продажната цена.

7.

Фактурираната сума се плаща от купувача без всякакви удръжки, прихващания или
удовлетворяване на насрещни претенции, по сметката, посочена в съответната
фактура. Купувачът поема всички банкови такси, с изключение на таксите,
начислявани от банката на продавача. В случай на забавяне на плащането
купувачът автоматично изпада в забава и му се начислява лихва за забава в размер
на 2 % годишно над лихвата, начислявана от българска банка за овърдрафти по
разплащателни сметки във валутата, в която е изготвена фактурата.

8.

Продавачът гарантира, че предоставените стоки отговарят на спецификациите на
производителите. С настоящите условия се изключват всякакви други изрични или
подразбиращи се гаранции. Техническите или химическите спецификации за стоките
не могат да се тълкуват като гаранция за качество или пригодност за конкретна цел
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или друго предназначение.
9.

Във връзка със задълженията за „МЕРАКСИС“ по отношение на информацията
съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията,
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), ние не
отговаряме за пълнотата и точността на информацията, получена от неговите
доставчици.

10.

При получаване купувачът незабавно извършва оглед на стоките. Уведомления за
установени дефекти или погрешни доставки или претенции във връзка с отклонения
в количеството могат да бъдат взети под внимание само ако са направени в срок до
7 работни дни след получаването на стоките. Скритите дефекти се съобщават
незабавно, но не по-късно от 7 дни след установяването им. Ако купувачът не
изпрати уведомление или ако стоките бъдат консумирани, смесени, обработени или
продадени, тези действия се считат за безусловно одобрение. Във всички случаи
правото на гаранция изтича шест месеца след датата на доставката. В случай на
претенция продавачът може да определи независим инспектор (като например
компанията „SGS“). Купувачът е длъжен да разреши на определените от този
инспектор лица подходящ достъп до съответните стоки.

11.

За стоките, доставени в насипно състояние (кораб с насипен товар, силоз и/или
вагон-цистерна), преди разтоварването на стоките трябва да се извърши проверка
на проба от кораба/силоза/вагон-цистерната. Във всички случаи гаранциите и
задълженията на продавача се прекратяват с разтоварването на стоките, дори ако
купувачът

се

откаже

от

кораб/силоз/вагон-цистерна

проверка
на

на

продавача

проба.
на

Всяко

трансбордиране

от

кораб/силоз/вагон-цистерна

на

купувача или на друга транспортна система се счита за разтоварване.
12.

Претенции за обезщетение могат да се предявяват срещу нас само ако сме
причинили вреди най-малко поради груба небрежност. Във всички случаи
отговорността ни за вреди е ограничена до размера на покупната цена на
забавената или пропуснатата, съответно дефектна част от извършената от нас
доставка. Отговорността за произтичащи от това вреди и финансови загуби от
какъвто и да е вид, доколкото е допустима по закон, е изрично изключена. Същото
важи и за претенции за вреди, предявени на други основания, като например
неизпълнение или нарушение на договор или право на обратен иск. В случай на
обосновани и подадени в срок рекламации, ние имаме право по наша преценка да
заменим оспорваното количество стоки или да възстановим покупната цена срещу
връщането

на

стоките,

за

които

се

отнася

рекламацията.

Изключват

се

допълнителни претенции на купувача. Уведомлението за дефект или друга
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рекламация не освобождава купувача от задължението му за плащане.
13.

Заявените срокове за доставка са само ориентировъчни, а не строго определени. В
случай на забавяне купувачът трябва да приеме разумно удължаване с най-малко
2 седмици за доставка на стоките. Правото да се предявяват претенции за вреди
поради забава се изключва, доколкото това е допустимо по закон. В случай на
забава при разтоварването на стоките, купувачът отговаря за всички разходи за
престой (демюрейдж), ако датата на доставка е била приета от него.

14.

Задължението ни за доставка зависи от правилното и навременно доставяне на
стоките до нас. Случаи на непреодолима сила, дори ако те засягат нашите
доставчици, ни освобождават от задължението за доставка.

15.

Приложимо е българското законодателство, с изключение на Конвенцията на ООН
за договорите за международна продажба на стоки от 11 април 1980 г. Всички
спорове, възникнали по повод или във връзка с настоящия договор, са подчинени на
изключителната юрисдикция на съдилищата в София, България. Ако някое от
горепосочените условия се окаже изцяло или частично недействително, това
обстоятелство не засяга действителността на останалите условия.

2019 г.

