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ENERGON AD клон общи условия за продажба на стоката. 

 

Настоящият документ регламентира общите условия (наричани по-нататък „ОУ“) на ЕНЕРГОН 

АД клон, със седалище в град София,  Г.С.Раковски 100, И№: 130480660, (наричан по-долу 

„продавач“), за продажба на стоки, които се извършват в търговските помещения на продавача. 

(наричано по-нататък също "магазин") 

  

1. Уводни разпоредби 

1.1. Тези Общи условия регулират взаимните права и задължения на договарящите страни, 

произтичащи от сключването на договор за покупко-продажба в магазина„Чешки врати“  на 

продавача на адрес 1606 София, бул.Ген.Е.И.Тотлебен 71-73. 

1.2. Договарящите стран по Договора за покупка са, от една страна, продавачът, а от друга страна 

купувачът - лицето, което купува стоките в магазин на продавача. 

1.3. Различни разпоредби в Договора за покупко-продажба има предимство пред разпоредбите на 

ОУ. 

1.4. Тези разпоредби на ОУ са неразделна част от Договора за покупка. 

1.5. Договорът за покупка и ОУ се съставят на български език. 

1.6. Тези Общи условия са обществено достъпни в магазина на продавача и на уебсайта на 

продавача www.energon.bg и в интерес на купувача е да се запознае с тях преди сключване на 

Договора за покупка. 

 

2. Сключване на Договор за покупко-продажба 

2.1. Продавачът си запазва правото да откаже приемането на поръчката при опасност от 

неспазване на задължението за доставка на стоката или в случай на дейности, водещи до вреда на 

продавача. 

2.2 Договорът за покупка трябва да съдържа следната информация: 

- номер на договора 

- подробна спецификация на стоките 

- количеството на стоките и единична цена 

- адрес за доставка 

- датата на сключване на договора 

2.3. Офертата на стоки е предложение за сключване на Договор за покупко-продажба, което ще 

бъде сключено с приемането на поръчката от купувача и продавача. 

2.4. Преди да приеме (потвърди) проекта на Договора за покупко-продажба, купувачът е длъжен 

да провери верността на предложението и неговото съответствие със съдържанието на неговата 

http://www.energon.bg/
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поръчка, по-специално дали проектът на Договор за покупка (оферта) съдържа правилния вид 

стоки, тяхното количество и дизайн. 

2.5. Купувачът е длъжен да приеме поръчаните стоки и да заплати общата им цена. Купувачът 

разбира общата сума, която трябва да бъде платена, преди да сключи Договора за покупка. 

2.6. Продавачът изпълнява Договор за покупко-продажба с иъключение че продавачът изчерпи 

наличностите си или загуби способност за изпълнение. В случай че продавачът изчерпи 

наличностите си или загуби способност за изпълнение, продавачът има право да се откаже от 

Договора за покупко-продажба и да върне на купувача авансите, платени до този момент, заедно 

с лихва от 15% годишно. 

 

3. Покупна цена и условия на плащане 

3.1. Купувачът е длъжен да плати 100% от договорената цена преди да получи стоката. 

Купувачът може да плати договорената цена: 

а) плащане в брой в търговските помещения на продавача. 

б) по банков път. 

3.2. Цената на стоките е посочена с включено ДДС. 

3.3. Всички поръчани стоки се предплащат с аванс в размер на 50% от стойността на поръчката. 

3.4. Ако купувачът поиска това, продавачът ще издаде фактура за закупените стоки до 5 дена от 

получаване на плащането. Продавачът е регистриран по ДДС. 

3.5. Купувачът придобива собствеността върху стоките, като заплаща изцяло покупната цена. 

 

4.  Условия на доставка    

4.1. Датата, от която се изчислява датата на доставка, се определя от изпълнението на трите 

условия: 

- подписване на договора 

- плащане на аванса съгласно точка 3.3. от настоящи ОУ 

- измерване на строителните отвори на мястото на доставка 

4.2. Място на изпълнение на Договора за Продавача е складът на Продавача в София, кв. 

Димитър Миленков № 83, освен ако в договора не е посочено друго.     

4.3. Продавачът трябва да предаде стоките на купувача или на  превозвача на мястото на 

изпълнение до датата, посочена в Договора за покупко-продажба. Продавачът уведомява 

Купувача, че стоките са готови за получаване и договаря с Купувача дата, на която Купувачът ще 

получи стоките на мястото на изпълнение. 

4.4. В случай на забава на купувача при приемането на стоките, продължила повече от две 

седмици след уговорената дата на приемане съгласно предходния параграф, Продавачът 

съхранява стоките за Купувача по начин, подходящ за обстоятелствата, и има право да задържи 

стоките, докато Купувачът не му заплати разходи, свързани със съхраняването на стоките, в 
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размер на 1 лев за всяки брой стока (с изключение на по-малките части - дръжки, фитинги и др.) 

за всеки ден забава при приемането на стоките.  

4.5. В случай че купувачът не приеме стоките дори в срок от 3 (три) месеца от датата на 

уведомяване на купувача, че стоките са готови да бъдат приети на мястото на изпълнение , 

продавачът може да се откаже от сключения договор за покупко-продажба. Отказът влиза в сила 

от датата на връчване на писменото уведомление за отказ на купувача (персонално или по 

електронна поща).  

4.6. Ако Продавачът се откаже от сключения договор за покупко-продажба в съответствие с 

настоящото споразумение, той има право на неустойка в размер на 80 % от цената на заявените 

стоки без ДДС, както и на разходите, свързани със съхранението на стоките. 

4.7. Продавачът е длъжен да заплати на Купувача неустойка в размер на 0,1% от стойността на 

поръчката без ДДС за всеки ден забава, в случай че стоките не са готови за приемане от купувача 

или превозвача на мястото на изпълнение дори в рамките на една седмица след договорената 

дата в Договора за покупка. 

4.8. Нито Продавачът, нито Купувачът имат право на обезщетение за вреди, произтичащи от 

неизпълнение на задължения  за които се прилага договорната неустойка съгласно точки 4.6 и 4.7 

от настоящи ОУ. 

 

5. Права от дефектно изпълнение 

5.1. Купувачът има право да упражни правата си от дефектно изпълнение в рамките на 24 месеца 

от получаване на стоката. 

5.2. Купувачът няма право да упражнява правата, произтичащи от дефектно изпълнение: 

а) в случай на артикул, продаден на по-ниска цена за дефект, за който е договорена по-ниска 

цена, 

б) износване на вещта, причинено от нормалната й употреба, 

5.3. Правата, произтичащи от дефектно изпълнение, се упражняват от купувача чрез рекламация 

направено писмено. 

5.4. Продавачът отговаря на купувача, че при получаването на стоките няма дефекти. По-

специално, продавачът отговаря пред купувача, че: 

а) стоките имат характеристиките, договорени от страните; 

б) стоката е подходяща за целта, посочена от продавача за нейната употреба или за която 

обикновено се използва такова нещо, 

в) артикулът отговаря на качество или дизайн на договорен модел. 

 

6. Рекламации 

6.1. Продавачът има право да отхвърли рекламация за стока, по-специално: 

а) ако стоката била използвана за цели различни от предвидените, 

б) в случай на модификации в структурата на продукта, 
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в) в случай на нормално износване, 

г) били поддържани, използвани и експлоатирани в разрез с инструкциите, 

д) в случай на механични повреди, причинени от небрежно боравене с продукта. 

6.2. Купувачът предоставя копие от доказателството за покупка на стоки или по друг начин 

доказва закупуването на стоки от продавача. 

6.3. Продавачът взема решение за начина на обработка на рекламацията според професионална 

оценка в рамките на 30 дни от получаване на рекламацията чрез протокол за рекламация, който 

ще бъде изпратен или предаден от купувача. 

 

7. Други и окончателни разпоредби 

7.1. Правните отношения, установени с Договора за покупко-продажба, се уреждат по 

българското законодателство 

7.2. Продавачът има право да промени тези общи условия. Продавачът е длъжен да информира за 

промяната в уеб интерфейса и директно в търговските помещения на продавача по такъв начин, 

че купувачът да може да се запознае с промяната на ОУ. Разпоредбите на ОУ, валидни към 

момента на сключване на договор за покупка, се прилагат за вече сключени договори за покупка. 

7.3. С всяко оплакване или въпрос купувачът може да се свърже с office@energon.bg. 

7.4. Данни за контакт на продавача:  

магазин “Чешки Врати”, 1606 София, Бул.Е.И.Тотлебен 71-73, ЕИК: 130480660 

7.5. Недействителността или недействителността на която и да е от разпоредбите на общите 

условия не представлява недействителност на ОУ като цяло. Такова място се заменя с 

разпоредба, която е възможно най-близка до невалидна или неефективна. 

7.6. Тези Общи условия влизат в сила чрез публикуване. 

 

 

Минан Фичура 

Управител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В София 27.8.2021 


