ОБЩИ УСЛОВИЯ
НА
КРАЙБУРГ БЪЛГАРИЯ ЕООД
A. Общи положения
1. Тези Общи условия се прилагат за всички наши настоящи и бъдещи бизнес отношения с
търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон (по-нататък: "Купувачът / и"). Общи условия на
купувача, които не са идентични с тези общи условия, са приложими само с изричното съгласие на
нашето дружество, изразено в писмена форма.
2. Индивидуални споразумения, сключени в конкретния случай (включително допълнителни
споразумения, допълнения и изменения) имат предимство пред тези общи условия. Такива
индивидуални споразумения могат да бъдат сключвани само с изричното съгласие на нашето
дружество, изразено в писмена форма.
3. В допълнение на тези общи условия се прилагат законовите разпоредби по въпросите, които не
са изрично уредени в тези условия.
B. Сключване на договор
1. Нашите оферти са необвързващи. Договорът се счита за сключен от момента на получаване и
приемане на поръчката на Купувача. Това важи дори когато сме предали на Купувача техническа
документация, като (например чертежи, описания, спецификации), други видове описания на
продуктите или данни за тях, включително в електронна форма, върху които ние си запазваме
собствеността и всички права на интелектуална собственост.
2. Ние си запазваме правото на отклонения от обичайното за индустрията по отношение на
приемането на поръчката (например с потвърждение на поръчката); такива отклонения не засягат
сключването на договора.
C. Условия за доставка
1. Ако не можем да спазим задължителните срокове за доставка по причини извън нашия контрол
(липса на наличности от договорени стоки / услуги, например поради неизпълнение на наши
доставчици), ние ще информираме незабавно купувача и ще определим нов подходящ с оглед на
обстоятелствата срок за доставка. Ако доставката на договорените стоки / услуги се окаже
невъзможна и в новия срок за доставка, ние ще имаме право да прекратим договора изцяло или
отчасти, като възстановим незабавно всички направени плащания във връзка с доставката. Нашите
законни права (например, прекратяването на договора), както и правата на Купувача по тези общи
условия остават незасегнати.
2. Случаите на забавяне при изпълнение на доставка се доказват по предвидения в закона ред. Във
всички случаи обаче ще бъде необходима писмена покана от страна на Купувача.
3. Доставката се извършва по наша преценка франко завода, съответно франко склада на клона,
при най-благоприятния за нас начин на превоз. Допълнителните транспортни разходи за избран от
купувача начин на доставка са за сметка на купувача. Разходите за опаковка се заплащат
допълнително по себестойност.
4. Стоките се доставят на риск (загуба, повреда, забава) на купувача. Ако доставката се забави
поради причини извън нашия контрол, рискът преминава от момента на съобщаването на
готовността за доставка. При забава на Купувача за получаване на стоката се прилагат законовите
разпоредби.

D. Цени и условия на плащане
1. Покупната цена е дължима и се изплаща в рамките на 14 дни от фактуриране и доставка на
стоките. С изтичане на срока за плащане Купувачът изпада в забава. Продажната цена се олихвява
през срока на забавата със съответната законна лихва, като продавачът си запазва всички други
законни права.
2. Купувачът има право на прихващане или право на задържане, само при наличието на насрещна
претенция, установена по съответния съдебен ред, или призната от нас.
3. В случай че събирането на наше вземане от Купувача бъде застрашено (например при откриване
на производство по несъстоятелност на Купувача), ние имаме право съгласно закона да откажем
изпълнението на наше задължение, както и след определянето на подходящ срок – да развалим
договора. При договори за специални изделия имаме правото да развалим договора незабавно.
Законовите разпоредби относно необходимостта от определяне на срок се прилагат.
E. Запазване на собствеността
1. Ние си запазваме собствеността върху стоките до пълното заплащане на всички настоящи и
бъдещи вземания.
2. При неизпълнение на задължения, включително при неплащане на покупната цена, ние имаме
право при спазване на разпоредбите на закона, да развалим договора и/или да поискаме връщането
на доставените стоки. Искането за връщане на стоките само по себе си не представлява декларация
за отказване или разваляне на договора, а ние имаме право да изискаме връщането на стоката и да
си запазим правото да развалим договора. При неплащане на покупната цена, ние ще упражним
тези права, само след като е изтекъл безрезултатно разумен краен срок за плащане или в случай че
това е допустимо по закон.
3. Купувачът може да преработва и/или да продава стоките в хода на определен бизнес. В този
случай се прилагат разпоредбите по-долу.
3.1. Запазването на правото на собственост се простира и върху продукти, които са се получили от
преработка, смес или съчетаване, като в този случай ще се считаме за производител. Ако трета
страна има право на собственост, ние ще придобием съсобственост в съотношението на нашия дял
в стойността на стоките. Продуктите освен това се считат за запазени стоки.
3.2. Купувачът с настоящето ни предоставя сега като обезпечение всички вземания, произтичащи
от препродажбата на стоки, общо до размера на нашата съсобственост. Ние приемаме
предоставянето на това обезпечение. Задължения на купувача, посочени в точка 2, се прилагат и
по отношение на предотстъпените вземания. Купувачът с настоящето ни упълномощава да
събираме тези вземания.
3.3. Когато стойността на обезпеченията за нашите вземания надхвърли с повече от 10%
стойността на вземанията, по искане на Купувача ще освободим част от предоставените
обезпечения по наша преценка.
F. Възрашения за дефекти
1. Ние носим отговорност при наличие на съществени дефекти по отношение на качеството на
стоката (включително погрешна или недостатъчна доставка), в съответствие със законовите
разпоредби, доколкото не е посочено друго по-долу. Законовите разпоредби, уреждащи правата на
доставчика не са засегнати в никакъв случай.
2. Само онези описания на продукти, които са предмет на отделен договор, могат да се считат като
уговорки за качество. В допълнение към задължителните разпоредби на закона, стоките ще се
считат за свободни от недостатъци, ако те притежават характеристиките, които Купувачът би

могъл да очаква съгласно предоставените от нас описания на продукта. Ние не носим отговорност
за изявления, направени от трети лица (например, рекламни послания).
3. Претенциите на купувача относно дефекти зависят от изпълнението на задължението да
разследва и подаде оплакване. Купувачът е длъжен да ни предостави необходимото време за
изследване на съобщения дефект, като той трябва да ни предаде стоката за тази цел.
4. В случай че стоките са дефектни, ние имаме правото да изберем, дали да отстраним дефекта
(възстановяване) или да доставим друга стока без дефекти (подмяна). Ние си запазваме правото на
отказ.
5. Ако не отстраним дефекта чрез възстановяване или подмяна или ако Купувачът е определил
подходящ срок за отстраняване на дефекта, който ние не спазим, Купувачът може да развали
договора или да поиска намаляване на покупната цена съгласно действащото законодателство. В
случай че дефектите са незначителни, Купувачът няма правата по тази точка.
6. Претенциите на Купувача за обезщетение или за подмяна на стоки са допустими само отговарят
на критериите на разпоредбите на тези общи условия. В противен случай те се приемат за
неоснователни.
G. Друга отговорност
1. Ние дължим обезщетение – на каквото и да правно основание – само при наличие на умисъл или
груба небрежност. Когато е налице друга форма на вина, ние все пак може да отговаряме:
- за вреди, произтичащи от увреждане на живота, здравето или на тялото;
- за вреди, произтичащи от неизпълнение на съществени договорни задължения, като в този
случай отговорността ни е ограничена до обезщетяването на предвидимите щети, настъпващи
типично в тези случаи и пряко свързани с нашето нарушение;
Предходните ограничения на отговорността не се прилагат, ако сме затаили злоумишлено
недостатъци на стоката, както и в случаите когато сме предоставили изрична гаранция.
2. Освен отговорността ни за недостатъци на стоките, Купувачът има право да развали договора
или да се откаже от поръчката по реда на член 268 от ЗЗД, само в случай на неизпълнение на
нашите договорни задължения. Купувачът няма право да се откаже от договора след
потвърждаването на поръчката. За прекратяване на договора или отказ от него е необходима
писмена форма. Останалите условия и правни последици са определени в Закона.
3. Отговорност за издържливостта на продуктите се приема, само ако условията на съхранение са
съобразени с DIN 7716 (вж. срока на годност, посочен на етикета на продукта).
H. Давност
1. Вземанията за обезщетения за недостатъци на стоките се погасяват в срока по член 265 от ЗЗД, а
именно в срок от шест месеца от датата на доставката.
2. За сгради и строителни материали давностният срок е две години от доставката.
3. Специалните разпоредби за давностните срокове, предвидени в действащото законодателство се
прилагат в отношенията с нашето дружество.
I. Приложим закон
1. Към тези общи условия се прилага Българското право, с изключение на препратките на
международното частно право, както и на интернационалното и наднационалното договорно право
и в частност с изключение на правото на ООН. Предпоставките и последствията относно
запазването на собствеността върху стоките се определят от правото на държавата, където се
складират стоките. В случаите на международна продажба на стоки се прилагат Международните
правила за тълкуване на търговските термини (Incoterms) в последната им действаща редакция.

2. Споровете по договори за продажба, по които сме страна, включително и тези с международен
елемент ще се решават от компетентния български съд в град София. Ние ще имаме право да
заведем иск и в компетентния съд по актуалния адрес на Купувача.
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