ENERGON AD клон общи условия за продажба на стоките.

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 страни по договора за покупка са, от една страна, продавачът, а от друга
страна купувачът - лицето, което купува стоките в магазин на продавача.
1.3. Отклоняването на разпоредбите 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 може да бъде сключен само на български език. Договорът за покупка
и ОУ се съставят на български език.
1.6. Тези Общи условия са обществено достъпни в помещенията на 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 обработката на поръчката поради реалната
заплаха от неспазване на задължението да поеме доставката на стоката или в случай на
дейности, водещи до повреда на продавача.
2.2. Поръчката на стоки в магазинa на продавача е предложение за сключване на договор за
покупко-продажба, което ще бъде сключено с приемането на поръчката от продавача.
2.3. Продавачът има възможност да поиска от купувача допълнително разрешение на
поръчката (особено в случай на покупната цена, разходите за доставка или количеството на
поръчаните стоки). В случай че купувачът не потвърди поръчката след това, продавачът може
да се откаже от договора.
2.4. Ако договарящите страни не са се договорили в договора за покупко-продажба по такъв
изискуем, че е трябвало да се споразумеят, такъв договор се счита за сключен, ако, особено
като се вземе предвид последващото им поведение, може да се предположи, че те биха
договорили такъв договор без това необходимо. Това обаче не се прилага, ако такова

възражение е било отправено от която и да е от страните по време на сключването на
договора.
2.5. Продавачът има право и в същото време задължен да изпълнява само поръчки относно
стоките и тяхното изпълнение, които предлага в своя магазин, с изключение на възможността
за изчерпване на запасите или невъзможност за изпълнение.
2.6. Купувачът е длъжен да премахне поръчаните стоки и да заплати общата им цена.
Купувачът разбира общата сума, която трябва да бъде платена, преди да сключи договора за
покупка.
3. Покупна цена и условия на плащане
3.1. Купувачът се задължава да плати покупната цена преди да получи стоката. Купувачът може
да плати покупната цена:
а) плащане в брой в търговските помещения на продавача.
б) по банков път.
3.2. Продавачът договаря договор за покупко-продажба при условие на продажба на склад или
загуба на способност за изпълнение. В случай на продажба на склад или загуба на способност
за изпълнение, продавачът има право да се откаже от договора за покупка.
3.3. Цената на стоките е посочена с включено ДДС и всички такси, предвидени в закона.
3.4. Продавачът издава, ако това е обичайно в търговските сделки или въз основа на
законовите разпоредби на купувача, фактура. Продавачът е регистриран по ДДС.
3.5. Купувачът придобива собствеността върху стоките, като заплаща изцяло покупната цена.
4. Права от дефектно изпълнение
4.1. Купувачът има право да упражни правата си от дефектно изпълнение в рамките на 24
месеца от получаване на стоката.
4.2. 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,
4.3. Правата, произтичащи от дефектно изпълнение, се упражняват от купувача чрез
оплаквание направено писмено в магазина на продавача.
4.4. Продавачът отговаря на купувача, че при получаването на стоките няма дефекти. Поспециално, продавачът отговаря пред купувача, че:

а) стоките имат характеристиките, договорени от страните, а при липса на споразумение - тези,
които продавачът или производителят е описал или очаквал от купувача, като вземат предвид
естеството на стоките и рекламата, която правят;
б) вещта 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 договорената проба или модел, ако
качеството или дизайнът са определени според договорената проба или модел,
г) въпросът отговаря на изискванията на законовите разпоредби.

5. Процедура за подаване на жалби
5.1. Продавачът има право да отхвърли рекламация за стоки, по-специално:
а) ако са били използвани за цели, различни от предвидените, използването на стоки за цели,
различни от предвидените, означава също и използването на стоките в дадените
експлоатационни условия, за които стоките са били избрани по подходящ начин при покупката;
б) в случай на модификации и смущения в структурата на продукта,
в) в случай на нормално износване,
г) били поддържани, използвани и експлоатирани в разрез с инструкциите,
д) в случай на небрежност, поне основни грижи за продукта или
е) в случай на механични повреди, причинени от небрежно боравене с продукта.
5.2. Купувачът прикрепя копие от доказателството за покупка на стоки към заявените стоки или
по друг начин доказва закупуването на стоки от продавача.
5.5. Разходите, свързани с изпращането на стоките за рекламация, винаги се заплащат от
купувача, в случай на призната рекламация, купувачът ще бъде компенсиран пощенски
разходи в необходимата сума. В случай на неоснователно оплакване, всички разходи, свързани
с оплакването, ще бъдат прехвърлени на купувача.
5.6. Продавачът взема решение за начина на обработка на жалбата според професионална
оценка в рамките на 30 дни от получаване на жалбата чрез протокол за оплакване, който ще
бъде изпратен на купувача или предаден на купувача в търговските помещения на продавача.
5.8. Продавачът не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на експлоатацията на
стоките, причинени във връзка с обичайните му функционални свойства и за щети, причинени
от неправилна употреба на стоките, както и за щети, причинени от външни събития или
неправилно боравене. Пораженията от този характер не могат да се считат за щети, причинени
от дефекти в стоките и поради това не се покриват от отговорността на продавача.
6. Други и окончателни разпоредби

6.1. Правните отношения, установени с договора за покупко-продажба, се уреждат от
българското законодателство
6.2. Операторът 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.
6.3. С всяко оплакване или въпрос купувачът може да се свърже с office@energon.bg.
6.4. Данни за контакт на продавача: магазин “Чешки Врати”, 1606 София, Бул.Е.И.Тотлебен 7173, IČ: 130480660
6.6. 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.
6.7. Тези Общи условия влизат в сила чрез публикуване.

