
Общи условия за продажба, доставка и плащане 

1. Общи положения  

Настоящите условия се прилагат за всички доставки и услуги от Микродис 

Електроникс ЕООД, дори ако те не са споменати изрично в сключените по-късно 

договори. Те се считат за приети с получаването на стоката или услугата. 

Несъвместими условия на продавача се прилагат само ако са изрично договорени и 

сключени в писмена форма. Допълнителни споразумения и допълнения на договора 

са недействителни, доколкото те не са потвърдени писмено от ръководството на 

Микродис Електроникс ЕООД.  

2. Оферти и цени  

Всички цени са нетни цени и трябва да се разбират за стоки, предлагани франко 

завода от производителя, без включен данък добавена стойност. Нашите оферти са 

необвързващи и подлежат на промяна, освен ако не е договорено друго в писмена 

форма. Цените подлежат на промяна. Ако стоките бъдат доставени по-късно от два 

месеца след поръчката, Микродис Електроникс ЕООД си запазва правото да 

промени цената, която е била потвърдена в писмената форма към клиента, със 

средното покачване на пазарната цена за клиента. 

3. Поръчки, отмяна и замяна на стоки  

Направена от клиента поръчка, се счита за обвързващ договор и го задължава да 

приеме и да заплати стоката, когато Микродис Електроникс ЕООД е приел 

поръчката. Приемането представлява потвърждение на поръчката в писмена 

форма, обикновено по електронна поща. Ако клиентът не възрази веднага след 

получаване на потвърждението на поръчката, договорът следва да съдържа 

условията на потвърждението на поръчката. Поръчки, които са били потвърдени 

писмено от Микродис Електроникс ЕООД, не могат да бъдат отменени, стоки, които 

вече са били доставени, не могат да бъдат върнати или заменени, освен ако не е 

предоставена гаранция. Изключения са възможни само в случай на предварително 

писмено споразумение с ръководството. 25% от цената се таксува като 

обезщетение, ако страните не са се споразумели за по-голямо обезщетение, 

особено за специални видове стоки или стоки, изработени по поръчка, или 

специално закупувани количества. 

4. Данни на производителя  

Ако поръчаните от клиента стоки, са претърпели техническа разработка, Микродис 

Електроникс ЕООД може да ги достави според актуалната спецификация от 

производителя, освен ако клиентът не уведомил писмено, че се нуждае от друг тип 

спецификация или сертификат от производителя. Данни за продукта, предоставени 

от производителя не следва да се приемат като каквато и да е гаранция, 

предоставена от Микродис Електроникс ЕООД. Всяка гаранция следва да бъде 

предоставена изрично и в писмена форма и посочена като такива. Указания, 

предоставени в каталози, брошури, инструкции за монтаж или ремонт, флаери и 

друга обща информация не представляват каквато и да е гаранция или поемане на 

риск. Същото важи и ако Микродис Електроникс ЕООД предостави на клиента 

прототип във връзка с онагледяването на качеството на стоките.  

5. Малки поръчки  

Микродис Електроникс ЕООД си запазва правото да фактурира допълнителни 

разходи от 50 евро, - като договорена такса, при поръчки на стоки, на стойност по-

малки от 250, - евро. 

6. Условия за доставка и крайни срокове  

Условията за доставка и крайните срокове не са обвързващи, докато Микродис 

Електроникс ЕООД не потвърди на клиента обвързваща дата за доставка в писмена 

форма. Допустимо е извършването на частична доставка в разумен обем. 

Неочаквано възпрепятстване на доставка, както в случаи на непреодолима сила, 

стачки, срив на нашата система или тази на нашите поддоставчици, транспортни 

затруднения и т.н., ни дават основание за отлагане на датите и сроковете за 

доставка, до отстраняване на конкретната причина, причинени от събития или 

условия, независещи от Микродис Електроникс ЕООД.  

Доставката е в рамките на резерва на коректната и навременна доставка на 

доставчика на Микродис Електроникс ЕООД. В случай, че е невъзможно да се 

осъществи доставка то клиентът трябва веднага да бъде информиран за липсата на 

доставка. Ако плащането вече е извършено, то Микродис Електроникс ЕООД следва 

да го възстанови незабавно. Микродис Електроникс ЕООД следва да спазва 

крайния срок за доставка, само ако клиентът от своя страна изпълнява 

задълженията си надлежно и своевременно, включително и най-вече има грижата 

за данните, които следва да бъдат получени, документите и разрешителните и е 

направен депозит, ако това е договорено.  

Части, чиито наличност са изчерпани междувременно, автоматично се отбелязват 

като просрочие и се доставят допълнително възможно най-скоро. По отношение на 

закъснели или невъзможни за изпълнение доставки, клиентът няма право на 

обезщетение, въз основа на забавена или невъзможна за изпълнение доставка, 

особено за загуба на печалба. Това не се отнася за искове за застрашаване на 

живота, телесни повреди и увреждане на здравето или ако вредата е причинена 

поради груба небрежност или умишлено от страна Микродис Електроникс ЕООД или 

нейните делегирани представители или при съществено нарушение на договорно 

задължение.  

7. Доставка, пощенски разходи и опаковане  

Рискът преминава върху купувача, веднага след като стоката е била предадена на 

спедитор или е напуснала нашия склад в изпълнение на доставката. За 

международни доставки се прилагат в допълнение Международните условия за 

доставка съгласно Инкотермс 2000. Разходите за превоз, пощенски разходи и 

опаковка се фактурират отделно. Ако клиентът е отговорен за забавяне на 

доставката - например, ако той не е изпълнил своевременно задълженията си, 

посочени в т. 6 - рискът преминава върху клиента в момента, в който доставката е 

била предадена на превозвача, ако същият е изпълнил задълженията си в срок.  

8. Сертифициране за влизане на обект при вътрешнообщностна доставка в 

друга държава членка на ЕС (накратко: Входящ Сертификат)  

Клиентът е длъжен да изпрати обратно сертификата за влизането на обект при 

вътрешнообщностна доставка в друга държава членка на ЕС (накратко: Входящ 

Сертификат) до Микродис Електроникс ЕООД или съответно трябва да го изпрати 

по електронна поща на следния e-мейл адрес: stanislav.mitev@microdis.net. Това 

трябва да се случи в рамките на четири седмици след прекратяването на 

транспорта / получаването на стоките. В случай, че Входящия Сертификат не 

пристигне своевременно, сумата на сделката ще стане обект на данъчно облагане и 

данъка върху оборота ще бъде таксуван в последствие към Клиента в съответния 

размер. Клиентът ще получи от Микродис Електроникс ЕООД "Входящ Сертификат" 

заедно с доставката. 

9. Износ / Внос 

Някои продукти и свързани с тях технологии, продавани от Микродис Електроникс 

ЕООД, са предмет на законите на САЩ, Европейския съюз и / или чуждестранния 

контрол върху износа, с изключение на законите за бойкот ("Закони за износ"). 

Клиентът трябва да спазва тези закони за износ и да получи необходимите лицензи 

или одобрения за разпространение, износ, реекспорт или внос на продукти и 

свързани технологии. Клиентът не може да експортира или реекспортира продукти и 

свързани технологии на страни или организации, на които са наложени санкции или 

са под ембарго на Съединените щати, Европейския съюз или други страни. Без да 

се засягат други условия на това Споразумение, Клиентът не може да изнася или 

реекспортира нито един от продуктите и услугите на Микродис Електроникс ЕООД в 

Крим, Севастопол, Иран, Куба, Северна Корея, Судан или Сирия (пряко или 

непряко). Клиентът не трябва да използва Продукти и свързани технологии по 

отношение на химически, биологични или ядрени оръжия, други оръжия и оръжейни 

системи (напр. Системи за идентифициране на цели или за насочване на ракети, 

бомби или куршуми), включително за тестване и симулация на такива оръжейни 

системи , ракетни системи (включително за балистични снарядни системи, 

съоражения за изтрелване и ракетни сонди) или безпилотни летателни апарати, 

подходящи за такива цели, или за разработване на оръжия за масово унищожение, 

с изключение на случаите, в които законите за износа са спазени.  

Всяко използване, за което Продуктите доставени от Микродис Електроникс ЕООД, 

не са предназначени за цели позволени от закона, е риск на клиента и клиентът 

трябва да обезщети Микродис Електроникс ЕООД за всякакви предявени 

претенции, произтичащи от такова използване. 

 

Клиентът е задължен да гарантира, че той не е включен в списъка на лицата, които 

имат забрана за поръчка, използване и търговия на Продуктите и свързани с тях 

технологии. Микродис Електроникс ЕООД си запазва правото да не доставя 

Продукти на определени клиенти или държави и да поиска подробна информация за 

използването и крайното местоназначение на Стоките от Клиента. 

10. Плащане  

Новите клиенти следва да плащат първите три фактури предварително, ако не е 

договорено друго в писмена форма. Нашите фактури са дължими незабавно при 

получаване на стоката и фактурата, освен ако не е договорено друго в писмена 

форма. Клиентът се счита, че е в забавяне на плащането, когато продавачът 

предяви финални претенции, но след като купувачът не е платил в срок от 30 дни 

след датата на падежа и получаването на фактурата. Микродис Електроникс ЕООД 

има право да начислява лихва, дължима от датата на забавяне в размер на 1% от 

съответната стойност на фактурата, за всеки ден забавяне. Микродис Електроникс 

ЕООД има право да претендира за допълнителни щети. Плащането се счита за 

ефективно, когато парите са постъпили в банковата сметка на Микродис 

Електроникс ЕООД. Нашите фактури по отношение на услугите и специални 

поръчки, са дължими незабавно след получаването. Ако финансовото състояние на 

клиента се влоши след сключването на договора, Микродис Електроникс ЕООД 

следва да доставя, независимо от договорените условия на плащане, само при 

плащане по време на доставка или по усмотрение на Микродис Електроникс ЕООД 

срещу предварително получено плащане..  

За по-големи поръчки, Микродис Електроникс ЕООД може също така да поиска 

авансово плащане. Същото се прилага, ако Микродис Електроникс ЕООД не е била 

уведомена за неизгодните финансови условия, по време на сключването на 

договора. Ако клиентът има повече от един пасив срещу Микродис Електроникс 



ЕООД, то следва да изпълни плащания срещу задължението, което е с най-дълъг 

срок на забава.  

Ако Микродис Електроникс ЕООД вече е направила разходи за възстановяване на 

вземанията и неизплатена лихва, първото плащане ще бъде приспаднато от 

разходите, след това от лихвата, а след това от основния иск. 

 

11. Искове, право на задържане  

Клиентът има право да предяви насрещни искове, или да упражни правото си на 

задържане за насрещни искове от едно и също договорно правоотношение, само 

ако насрещните искове са безспорни или са определени от съд, с приложима 

юрисдикция. Микродис Електроникс ЕООД има право да предяви претенции към 

искове на клиента срещу Микродис Електроникс ЕООД или друга компания от 

Microdis group със собствените си насрещни искове и претенции на други дружества 

от Microdis group.  

 

12. Запазване правото на собственост  

Микродис Електроникс ЕООД си запазва правото на собственост върху всички 

доставени стоки, докато клиентът не ги заплати изцяло.  

Клиентът става собственик, когато той е платил всички предишни задължения и 

натрупани дългове. Ако трето лице запорира стоките, клиентът следва да го 

информира, че стоките принадлежат на Микродис Електроникс ЕООД и трябва да 

информира незабавно Микродис Електроникс ЕООД в писмена форма.  

Клиентът не може да изземва стоките или да ги прехвърля под формата на залог 

или да извършва каквито и да е действия, които поставят в риск имуществото на 

Микродис Електроникс ЕООД. Клиентът поема всички разходи, възникнали в 

резултат на замяна на стоките, ако те не могат да бъдат получени от това трето 

лице. Микродис Електроникс ЕООД има право да преустанови изпълнението на 

задълженията си по договора, без да се засягат други права, ако клиентът е в 

просрочие с плащанията.  

Клиентът трябва да предостави на Микродис Електроникс ЕООД или на трето лице, 

което е било оторизирано, достъп до стоките, които са били доставени при 

условията на запазване на права на собственост на Микродис Електроникс ЕООД и 

да предадат стоките. Микродис Електроникс ЕООД има право с предизвестие да 

търгува стоката по друг начин, с цел уреждане на вземанията си срещу клиента. Ако 

стоките са обработени с други продукти, които не принадлежат Микродис 

Електроникс ЕООД, то Микродис Електроникс ЕООД трябва да получи частична 

собственост в получените нови стоки в съотношение, съответстващо на стойността 

на доставената стока по отношение на другите обработени елементи към момента 

на обработка. Клиентът съхранява новите стоки за Микродис Електроникс ЕООД. 

Същите правила се прилагат и за нови стоки, както за стоките, които са били 

доставени при условията на запазване на правото на собственост на Микродис 

Електроникс ЕООД.  

Клиентът трябва да участва в каквито и да било действия, които са необходими и 

полезни за валидността и приложимостта на тези интереси.  

 

13. Дефекти  

Клиентът следва да предяви претенции за явни дефекти в рамките на 8 работни дни 

след доставката и за скрити дефекти, веднага след откриването им в писмена 

форма. Ако искането е основателно, Микродис Електроникс ЕООД си запазва 

правото по свое собствено усмотрение да ремонтира или да замени стоката. В 

случай на двойно неизпълнение при допълнителните действия за ремонт или 

замяна, клиентът има право да намали цената или да се оттегли от договора; в 

допълнение той има право да предяви иск за обезщетение за понесени загуби. 

Оттеглянето се изключва, ако клиентът не може да върне стоката и това не се 

основава на невъзможност за възстановяване, което не е в естеството на стоката 

или на факта, че дефектът възниква само при обработка или модификация на 

стоките. Микродис Електроникс ЕООД възстановява всички разходи, които са били 

необходими за допълнителните действия, по-специално транспорт, труд и 

материални разходи, ако стоките са дефектни.  

Микродис Електроникс ЕООД не носи отговорност за понесени загуби по отношение 

на непредвидими последващи загуби, по-специално по отношение на финансови 

загуби и пропуснати ползи. Това не се прилага по отношение на искове, 

произтичащи от увреждане на живота, тялото или здравето, или ако вредата е 

причинена от груба небрежност или с умисъл от страна на Микродис Електроникс 

ЕООД или нейните делегирани агенти или ако Микродис Електроникс ЕООД са 

нарушили кардинални задължения.  

 

14. Отговорност  

Клиентът не следва да предявява искове за обезщетение, произтичащи от 

извъндоговорна или преддоговорна отговорност. Това не се прилага по отношение 

на искове, произтичащи от увреждане на живота, тялото или здравето или ако 

вредата е причинена от груба небрежност или с умисъл от страна на Микродис 

Електроникс ЕООД или нейните делегирани агенти или ако Микродис Електроникс 

ЕООД са нарушили кардинални задължения.  

Давността за предявяване на искове въз основа на открити дефекти е една година. 

Това се отнася също и за претенции за неправомерни действия, които водят до 

дефекти в стоката. Давност започва да тече с предаването на стоката. 

Неограничената отговорност на Микродис Електроникс ЕООД за увреждане на 

живота, тялото или здравето или за умисъл или груба небрежност, остават 

незасегнати.  

 

15. Юрисдикция  

Изключителното място на юрисдикция за всички спорове, произтичащи пряко или 

косвено от изпълнението на договора, следва да бъде съдът на мястото на 

стопанска дейност на Микродис Електроникс ЕООД, София, България. Договорните 

отношения се уреждат изключително от законодателството на Република Българя. 

Международното частно право и Конвенцията на Организацията на обединените 

нации относно договорите за международна продажба на стоки не се прилагат към 

настоящото споразумение.  

 

16. Делимост на клаузите  

Ако някоя от разпоредбите в настоящите условия е или стане невалидна, 

останалите разпоредби на тези условия ще останат в пълна сила и ефективност.  

 

София, Декември 2018 г. 


