ОБЩИ УСЛОВИЯ
I. Общи условия.
1. Настоящите Общи условия регламентират реда за предлагане, продажба, доставка и гаранция за
качество на вибропресованите изделия произвеждани от „Пресбетонел“ ЕООД Варна.
2. Настоящите Общи условия са неразделна част от „Договор за продажба“ и/или „ Договор за
дистрибуция“ и са задължителни при всяка продажба..
В случаи на неуредени в Договорите въпроси, се прилагат клаузите в Общите условия.
3. Настоящите Общи условия се прилагат и за всички единични или многократни продажби на отделни
клиенти, когато не е сключен конкретен договор. Клиентът подписва декларация за съгласие с настоящите
Общи условия.
II. Ред на приемане и изпълнение на заявките.
1. Бетоновите изделия по вид, размер, каталожен номер, количество и цикъл на получаване, трябва да
бъдат заявени задължително в писмен вид /имейл, факс/лично от представляващ фирмата или надлежно
упълномощено, за това, лице.
2. Заявки се приемат всеки делничен ден от 08:00ч. до 16:00ч.
2.1. Заявки подадени след 16:00ч. влизат в изпълнение на следващия ден.
3. Заявки различни от описаните в т. 1 се приемат, по изключение, като всички неточности са за сметка
на клиента.
4. Сроковете за изпълнение на приетите заявки, финансовите условия, логистични и гаранционни
условия се регламентират в оферта или с двустранно подписан договор.
5. Редът на приемане и изпълнение важи за конкретната заявка, всяко допълване на количество или
добавяне на нов вид изделие, при вече одобрена заявка, се счита като нова/отделна заявка, съответстваща
на нова/друга партида на производство. При различните партиди са допустими колебания в цвета и
текстурата, описани подробно в VII.т. 3.
III. Оферта и цени.
1. Предложените от „Пресбетонел“ ЕООД оферти включват: описание на изделие, цена, наличност,
срокове, начин на плащане и експедиция.
2. „Пресбетонел“ ЕООД може, да направи определена търговска отстъпка, за всеки отделен случай,
съобразно конкретно договорени условия.
3. В цените на изделията е включено механизирано натоварване с мотокар /ако е необходимо такова/ на
транспортното средство на купувача.
4. Всички разноски по експедицията, включващи транспорт и разтоварване в склада на купувача, са за
сметка на купувача.
5. При експедиция клиентът заплаща необходимото количество. Стойността на палетите се добавя в
отделен ред от фактурата или в отделна фактура.
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При връщане на палетите се издава кредитно известие, след което се възстановява заплатената от
купувача сума. В случаи, когато палетите не отговарят на изискванията на фирмата за външен вид,
запазена цялост и здравина – за същите не се възстановява депозитната сума.
IV. Правила при разплащане.
1. Готовите изделия могат да се заплатят в брой в касата на „Пресбетонел“ ЕООД или по банков път
срещу надлежно издадена фактура по заявката от „Пресбетонел“ ЕООД.
2. Когато заплащането е в брой, то се извършва в момента на получаване на стоката. При плащане по
банков път сумата трябва да е постъпила по сметката на „Пресбетонел“ ЕООД, преди извършване на
експедицията.
3. За клиенти, които имат сключени договори за конкретни обекти или рамкови договори продажба,
плащанията се извършват съгласно договорените условия.
V. Санкции и забрани.
1. Когато купувачът не заплати изделията, съгласно на договореното в офертата/договора, по
настоящите Общи условия, то той дължи законната лихва, плюс 5%( пет процента ), върху дължимата
сума за всеки просрочен ден.
VI. Ред на предаване на готовите изделия.
1. Предаването на готовите изделия се извършва в производствената база на „Пресбетонел“ ЕООД и
приключва с натоварването на изделията на превозното средство на купувача. Собствеността на изделията
се предава на купувача с натоварването на стоката върху транспортното му средство и от този момент
риска при погиване е негов.
2. Отговорността за транспортирането, до склад на купувача, включително и укрепването на
натоварените изделия, е задължение на купувача, независимо дали това е самият купувач или спедиторска
фирма наета от него.
3. При предаване на бетоновите изделия се съставя експедиционна бележка, съгласно образец, която се
подписва от купувача, негов представител или спедиторската фирма наета от него.
4. Бетоновите изделия се предават опаковани на палети с размери и брой на изделията в палет, съгласно
експедиционната бележка.
5. „Пресбетонел“ ЕООД предоставя Декларация за експлоатационни показатели на продукцията.
VII. Гаранции и отговорности.
1. При необходимост „Пресбетонел“ ЕООД може да предостави гаранция за срок на експлоатация –
стандартна (пет години) или удължена при допълнителна повърхностна обработка (до десет години).
Гаранцията важи при правилно монтиране и спазване на техническите изисквания в Инструкции за
монтаж, посочени в сайта на „Пресбетонел“ ЕООД /www.presbetonel.bg/ и правилата описани на етикета
на изделията.
2. Закупените изделия могат да бъдат заменени в срок до 3 дни, въз основа на налични производствени
отклонения. Пресбетонел ЕООД се задължава да подмени бетоновите изделия в случай на констатирани
и детайлно описани производствени отклонения в двустранно подписан Приемо-предавателен протокол.
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3. Поради влагането на естествени суровини, при производството на бетонови изделия, са възможни
отклонения в цвета и структурата им. Тези естествени колебания зависят от експлоатацията на бетоновите
изделия, в зависимост от излагането им на преки атмосферни влияния. Цветовите и структурните
колебания са неизбежни, но те не влияят върху годността на изделията и поради това не се признават за
рекламация.
4. „Пресбетонел“ ЕООД не носи отговорност за счупени или с нарушен външен вид изделия, вследствие
на неправилно транспортиране, разтоварване, неправилна работа при монтирането или неправилна
експлоатация.
VIII. Заключителни разпоредби.
1.За всички възникнали въпроси, неуредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на
гражданското законодателство на Република България.
Настоящите Общи условия са утвърдени от Управителя на „Пресбетонел“ ЕООД“ и са публикувани
на сайта на дружеството: www.presbetonel.bg
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