ОБЩИ ТЪРГОВСКИ
			УСЛОВИЯ БАННЕР
Баннер Батерии Б-я ЕООД
1.
1.1

Обхват
Настоящите общи търговски условия важат по отношение на продажбата на стоки и услуги между предприятия, както и по
отоношение на доставката на такива продукти и на свързани с тях услуги. За софтуери важат с приоритет софтуерните условия,
издадени от професионалния съюз на електрическата и електронна индустрия на Австрия, за монтажи - монтажните условия
на индустрията за висок и нисък волтаж на Австрия, респ. условията за монтаж на електрическата и електронна индустрия на
Австрия за електромедицинска техника.

1.2

Отклонения от условията, посочени в т.1.1., имат действие само при писмено потвърждение от страна на продавача.

2.
Оферта
2.1. Офертите на продавача се считат за необвързващи.
2.2. Без съгласието на продавача не могат да бъдат размножавани, нито да стават достояние на трети лица никакви документи, свързани
с оферти и проекти. Те могат да бъдат изискани обратно по всяко време и следва да се предоставят обратно на продавача незабавно,
ако поръчката е възложена по друг начин.
3.
Сключване на договор
3.1. Договорът се счита за сключен, ако след получаване на поръчката продавачът е изпратил писмено потвърждение за поръчката или
е експедирал доставка.
3.2. Данни, съдържащи се в каталози, проспекти и други подобни, както и други писмени или устни изявления, са меродавни единствено,
ако в потвърждението за поръчката реферира изрично към тях.
3.3. За да са валидни последващи промени и допълнения на договора, се изисква писмена форма.
4.
Цени
4.1. Цените важат франко завода, респ. франко склада на продавача с изключение на опаковка, натоварване и ДДС. Ако във връзка
с доставката са наложени такси, данъци и други налози, те са за сметка на купувача. Ако поръчката е договорена с доставяне, то тя,
както и евентуално поискана от купувача транспортна застраховка, се начислява отделно, но не съдържа разтоварване и транспорт
до местонахождението. Опаковката се взема обратно само при изрична уговорка.
4.2. Продавачът си запазва правото на промяна в цената при поръчка, отклоняваща се от общата оферта.
4.3. Цените се базират на разноските към момента на първата ценова оферта. Ако разноските към момента на доставката се увеличат,
Продавачът има право да ги актуализира съответно .
4.4. При поръчки за ремонт продавачът предоставя услуги, които счита за целесъобразни, и ги фактурира въз основа на възникналите
разходи. Това важи и за услуги и допълнителни услуги, чиято целесъобразност настъпва едва при изпълнение на поръчката и в тази
връзка не е необходимо специално уведомяване на купувача.
4.5. Разходите за изготвянето на оферти за ремонт или за експертни оценки се фактурират на купувача.
5.
Доставка
5.1. Срокът за доставка започва от най-късно настъпилата от следните по-долу дати:
a) дата на потвърждение на поръчката;
b) дата на изпълнение на всички технически, търговски и други условия,
c) датата, на която продавачът получи дължащо се преди доставката на стоката авансово плащане или гаранция. Административни
и други необходими за изпълнението на инсталацията разрешителни на трети лица следва да се осигурят от купувача. Ако такива
разрешителни не бъдат своевременно осигурени, срокът за доставка се удължава съответно.
5.3. Продавачът има право да извършва частични или предварителни доставки и да ги фактурира. Ако доставката е договорена при
поискване, стоката се счита за поискана най-късно една година след датата на поръчката.
5.4. Ако настъпят непредвидими или независещи от волята на страните обстоятелства, като например случаи на непреодолима сила, които
затрудняват спазването на договорения срок за доставка, то същият се удължава във всички случаи съответно с продължителността
на тези обстоятелства; към тези обстоятелства се числят по-конкретно въоръжени конфликти, институционални намеси и забрани,
закъснение при вреда в резултат на транспорт, недостиг на електричество и доставчици. Тези гореописани обстоятелства дават
право на удължаване на срока за доставка, ако настъпят и при доставчиците.
5.5. Ако между договорните страни при сключване на договора е била договорена неустойка (договорна неустойка) за забава на
доставката, то тя се заплаща съгласно следната разпоредба, като отклонение от същата в отделни точки не засяга прилагането
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й в останалата част: Забава в изпълнението, настъпила доказуемо единствено по вина на продавача, дава право на купувача да
претендира за всяка изтекла седмица от закъснението неустойка от максимум 5 %, но общо не повече от 5 % от стойността на тази
част от общата доставка, която в резултат на несвоевременната доставка на съществена част не може да бъде използвана, ако за
купувача е възникнала вреда в такъв размер. Други претенции, произтичащи от забавата, са изключени.
6.
Прехвърляне на риска и място на изпълнение
6.1. Ползването и риска се прехвърлят върху купувача с напускане на доставката на завода, респ. склада и при това независимо
от договорения начин на ценово определяне при доставката (като напр. франко, CIF и под.). Това важи и тогава, когато доставката
протича в рамките на монтаж или когато транспортът се извършва от продавача или се организира и ръководи от него.
6.2. При услуги мястото на изпълнение е там, където се предоставя услугата. Рискът при услуга или договорена частична услуга се
прехвърля върху купувача с извършването на услугата.
7.
Плащане
7.1. Ако не са били договорени условия за плащане, то 1/3 от цената е дължима при получаване на потвърждение за поръчката, 1/3
при изтичане на половината срок за доставка и остатъкът при извършване на доставката. Независимо от това данъкът добавена
стойност следва да се заплати при всички случаи най-късно 30 дни след фактуриране.
7.2. При частично начисляване съответните частични плащания стават дължими с получаването на съответата фактура. Това важи и за
начислени суми, които възникват извън първоначално договорената сума при сключване, поради последващи доставки или други
споразумения, независимо от договорените за основната доставка условия на плащане.
7.3. Плащанията следва да се извършват на касата на продавача (място за плащане) без всякакви удръжки в договорената валута.
Евентуално приемане на чекове или менителници се извършва в зависимост от плащането/сумата. Всички възникващи в тази
връзка лихви и разноски (напр. разноски за инкасиране, дисконт) са за сметка на купувача.
7.4. Купувачът няма право да задържа или прихваща плащания във връзка с гаранционни претенции или други насрещни искове.
7.5. Едно плащане важи като извършено на датата, на която продавачът може да разполага с него.
7.6. Ако купувачът е в забава с договорено плащане или друга престация, призтичаща от тази или други сделки, то извън другите му
права продавачът може:
a) да отложи изпълнението на своите собствени задължения до извършване на това плащане или друга престация и да приложи
съответно удължаване на срока за доставка,
b) до обяви за дължими всички несъбрани вземания, произтичащи от тази или други сделки и от съответния падеж да начислява
неустойки върху тези суми в размер на 1,25% на месец без ДДС, освен ако продавачът не докаже разноски, надвишаващи тази сума.
Във всички случаи продавачът има право да фактурира разноски по предварително производство, по-конкретно разноски, свързани
с отправяне на покани за плащане и адвокатски разноски.
7.7. Предоставени отстъпки или бонуси се реализират при своевременно извършване на пълно плащане.
7.8. Продавачът запазва собствеността върху всички доставени от него стоки до пълно заплащане на фактурираните суми плюс лихви
и разноски. С оглед обезпечаване на вземането на продавача по продажната цена купувачът прехвърля на продавача вземането си
по препродажба на стока със запазено право на собственост, включително ако същата е била преработена, трансформирана или
смесена с други стоки, като се задължава да направи съответно отбелязване в своите книги или в своите фактури. При поискване
купувачът следва да уведоми продавача относно прехвърленото вземане и длъжника по него и да предостави всички данни
и документи, необходими за неговото събиране и да съобщи на третото лице-длъжник за прехвърлянето. При залог или друго
ангажиране на отговорност купувачът е длъжен да указва правото на собственост на продавача и да го уведомява незабавно.
8.
Гаранция и отговорност за недостатъци
8.1. Продавачът е длъжен при спазване на договорените условия за плащане да отстранява съгласно следващите разпоредби всеки
недостатък, засягащ експлоатационната функционалност, съществуващ към момента на предаването и основаващ се на грешка в
конструкцията, материала или изработката. От данни в каталози, проспекти, реклами и писмени или устни изявления, които не са
записани в договора, не могат да произтичат гаранционни претенции.
8.2. Гаранционният срок е 12 месеца, освен ако за отделни предмети на доставка не са договорени специални гаранционни срокове.
Това важи също за обекти на доставка и или земя. Гаранционният срок за- почва да тече от момента на прехвърляне на риска
съгласно т.6.
8.3. Предявяването на гаранционна претенция изисква купувачът незабавно да подаде писмена информация относно настъпилия
недостатък. Купувачът следва да докаже незабавно наличието на недостатъка, по-конкретно да предостави на продавача наличните
при него документи, респ. данни. При наличието на недостатък, подлежащ на гаранционно обслужване съгласно т.8.1., продавачът
следва да поправи по свой избор в мястото на изпълнение дефектната стока, респ. дефектната част или да се командирова с цел
ремонт или да направи подходящо намаление в цената.
8.4. В случай на гаранционни претенции, претенции за обезщетение за вреди или регресни искове въз основа на недостатъци, които
се предявяват от клиенти на купувача, купувачът има право на претенция при друго изключване на същите само тогава, когато на
продавача е документално удостоверено сключване на договор между купувача и неговия клиент (напр. фактура на клиента).
8.5. Ако дадена стока е изработена въз основа на конструктивни данни, схеми, модели или други спецификации на купавача, то
отговорността на продавача се простира само върху изпълнение съобразно зададените условия.
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8.6. От гаранцията са изключени такива недостатъци, които възникват в резултат на инсталация и монтаж, които не са извършени от
продавача, недостатъчно оборудване, несъблюдаване на изискванията за инсталация и условия за ползване, претоварване на
частите над капацитета, зададен от продавача, небрежно или неправилно третиране и употреба на неподходящи производствени
материали; това важи също така за недостатъци, които се дължат на материали, предоставени от купувача. Продавачът не носи
отговорност също така и за увреждания, които се дължат на действия на трети лица, гръмотевици, свръхволтаж и химични влияния.
Гаранцията не се отнася до замяна на части, които подлежат на обичайно изхабяване. При продажба на употребявани стоки
продавачът не поема отговорност.
8.7. Отговорността на продавача се изключва, ако недостатъкът или вредата се дължи на това, че купувачът е използвал батерия
с твърде нисък капацитет, респ. номинален капацитет за предвиденото предназначение; освен това ако купувачът използва
конвенционална стартерна батерия вместо препоръчаните от производителя други такива (напр.батерия AGM или EFB) и ако
купувачът монтира при използване в свободното време или при хоби само конвенционална стартерна батерия вместо батерия
с дълго разреждане (напр. при каравана, кемпер, лодка). Употребата на батерията трябва да отговаря винаги на препоръката на
Баннер „Book of Power“ на https://www.bannerbatterien.com/bg/Компания/Новини или търсенето на батерията https://www.bannerbatterien.com/bg/Търсене-на-акумулатор, респ. на предписания от производителя на уреда тип батерия (ОЕ-номер, изискване
за капацитет), в противен случай произтичащи от това недостатъци и щети не могат да обосноват отговорност на продавача.
8.8. Давностният срок за претенции съгласно § 933b от Общия Граждански кодекс (ABGB) изтича във всички случаи с изтичането на
посочения в т.8.2. срок.
8.9. Разпоредбите на 8.1. до 8.8. важат по смисъл също при всяко възникване на недостатъци поради други правни причини.
9.
Разваляне на договора
9.1. Предпоставка за отказа на купувача от договора, ако не е уговорена друга специална разпоредба, е забава в доставката, която се
дължи на груба вина на продавача, както и на безрезултатно изтичане на поставен разумен допълнителен срок. Отказът следва да
се предяви с препоръчано писмо.
9.2. Независимо от останалите си права продавачът има право да развали договора,
a) ако извършването на доставката, респ. началото или продължаването на престацията поради причини, които са по вина на
купувача, е невъзможно или въпреки поставянето на разумен допълнителен срок продължава да се се забавя,
b) ако са възникнали съмнения по отношение на платежоспособността на купувача и същият по искане на продавача нито извършва
авансово плащане, нито предоставя подходяща гаранция преди доставката, или
c) ако удължаването на срока за доставка поради предвидените в т.5.4. обстоятелства съставлява общо повече от половината на
първоначално договорения срок за доставка, най-малко обаче 6 месеца.
9.3. Поради горните причини развалянето може да бъде обявено също по отношение на една все още неизпълнена част от доставката
или престацията.
9.4. В случай, че по отношение на имуществото на едната договорна страна е открито производство по несъстоятелност или е отказано
искане за откриване на производство по несъстоятелност поради недостатъчно имущество, другата договорна страна има право да
развали договора без поставяне на допълнителен срок.
9.5. Без засягане на претенциите за обезщетение за вреди на продавача, включително претендиране на разноски в предварително
производство, в случай на разваляне на договора услугите или частични услуги, които към момента на разваляне са вече
предоставени, следва да се начислят съгласно договора и да бъдат заплатени. Това важи също, ако доставката или услугата не е
била приета от купувача, както и за подготвителни действия, предприети от продавача. Продавачът има право вместо това да изиска
връщането на вече доставени предмети.
9.6. Други следствия от развалянето са изключени.
10. Отговорност
10.1. Продавачът отговаря за вреди извън приложното поле на Закона за защита на потребителите, само ако му се докаже умишленост
или груба небрежност, в рамките на законовите разпоредби. Отговорността за лека небрежност, обезщетението на последващи
вреди и имуществени вреди, непостигнати икономии, загуби от лихви и вреди, произтичащи от претенции на трети лица срещу
купувача са изключени.
10.2. При неспазване на всички условия за монтаж, пускане в експлоатация и ползване (съгласно указанието за експлоатация) или на
административни условия за допускане се изключва всякакво обезщетение за вреди.
10.3. Ако се договарят неустойки, искове извън обхвата на същите, които произтичат от настоящия раздел са изключени.
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11.

Предявяване на претенции
Ако в отделни случаи разпоредби, които не са договорени отделно, или законови разпоредби предвиждат по-кратки срокове, то
всички искове на купувача следва да се предявят по съдебен ред в рамките

12. Права върху обекти на индустриална собственост и авторски права
12.1. Ако дадена стока е изработена от продавача въз основа на конструктивни данни, схеми, модели или други спецификации на
купувача, купувачът следва да освободи продавача от всякаква отговорност при евентуално нарушаване на правата върху обекти
на интелектуална собственост.
12.2. Екзекутивна документация, като напр. планове, скици и друга техническа документация, както и мостри, каталози, проспекти,
изображения, и др. под. остават винаги интелектуална собственост на продавача и подлежат на съответните законови разпоредби
по отношение на копиране, имитация, конкуренция и т.н. Т.2.2. важи също за екзекутивната документация.
13.

Общи разпоредби
Ако отделни разпоредби на договора или на тези клаузи се окажат недействителни, то действителността на останалите разпоредби
остава незасегната. Недействителната разпоредба следва да се замести с валидна разпоредба, която се приближава най-много до
преследваната цел.

14.

Място на подсъдност и право
За решаване на всички произтичащи от договора спорове – включително такива относно неговото съществуване или несъществуване
– е компетентен единствено съдът с материална компетентност по седалището на продавача във Виена, Окръжен съд Sprengel,
централна градска част. По отношение на договора се прилага австрийското право при изключване на нормите за препращане
от чуждото стълкновително право към материалното право на трета държава. Прилагането на Конвенцията на Организацията на
Обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки се изключва.

15. Авторски права и права на ползване
15.1. Върху всички снимки и изображения, текстове и съдържания на този уебсайт, както и в проспекти, листовки, бланки и рекламни
материали на Баннер ГмбХ и негови дистрибуторски дружества има защитени авторски права.
15.2. Всякакъв вид използване, копиране, публично предоставяне и т.н. изисква предварителното писмено съгласие на Баннер ГмбХ.
15.3. Неоторизирано ползване на снимки, изображения, текстове и съдържания, обект на защитено авторско право, в частната и търговска
сфера представлява нарушение на авторското право и при проява на такова се процедира с покана за преустановяването му (чрез
предупреждение), както и със съдебни действия, включително предявяване на претенции за обезщетение за вреди.
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