ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА КОМПРЕСИРАНИ
ГАЗОВЕ В БУТИЛКИ И БЪНДЕЛИ
1)

Стоката пътува изцяло на риск на Клиента, от момента на излизането й от склада на
Продавача, когато транспорта се извършва от Клиента.

2)

В цената никога не се включва каквато и да била общинска такса или право. Промени в
договорените цени са възможни, ако до края на изпълнението на поръчката са настъпили
промени в стойността на работната ръка, на електрическата енергия или на други
елементи на цената, освен ако съществуват други договорки между двете страни.
Плащанията се извършват в брой или по банков път ако надвишават сумата определена
от закона за извършване на плащания в брой.

3)

Купувачът има право да изисква повторна проверка на качеството и количеството до
момента на експедиция на стоката от склад на продавача. При евентуална рекламация
двете страни съвместно ще извършат проверка и ще установят обективната истина.
Рекламацията следва да бъде направена в тридневен срок от получаването на стоката,
след което такава не може да бъде направена. Ако доставката се осъществява в склад на
Продавача, а не в неговата производствена база, транспортните разходи между двете
звена се калкулират в цената.

4)

Заплащането на доставките на газ се осъществява в брой в момента на доставката, освен в
случаите, когато е договорено друго. Всякакво закъснение за плащането задължава
Купувача да заплати на Продавача, без да е необходимо да бъде поканен, лихва за всеки
просрочен ден в размер на 1/360 от основния лихвен процент на БНБ, увеличен с 0.05%,
която започва да тече от датата на фактурата до датата на действителното плащане,
направено без обезщетение в полза на Продавача за всякакви евентуални по-големи
щети.

5)

Премерването на газа се осъществява според физичните закони с максимален толеранс от
общо +/- 10%.

6)

Бутилките/ съдовете се дават на Купувача на газ под наем и затова остават винаги
собственост на Продавача. Освен ако не е уговорено друго, Купувачът на газ трябва да
внесе гаранция, пропорционална на количеството и на осъвременената цена на
бутилките/ съдовете. Купувачът трябва да възстанови бутилките/ съдовете франко склад
на продавача веднага след изпразването им в срок не по-голям от 60/ шестдесет/ дни от
датата на доставка, ако друг срок не е договорен между страните. В противен случай
Продавачът има право да фактурира наем на бутилките след изтичане на горе
упоменатия срок от 60 дни в размер на 20 (двадесет) стотинки на бутилка на ден.
Бутилките/ съдовете трябва да бъдат върнати със заплатен превоз и окомплектовани с
нормалните допълнителни принадлежности (капачки, „лалета“ или други), които в
противен случай ще бъдат фактурирани от Продавача на тяхната осъвременена стойност.
От датата на доставка от Купувача до Продавача, Продавачът прилага или компенсация
за закъснялото връщане за всяка бутилка/ съд до възстановяването й в склада си, или
друг вид обезщетение, за да компенсира разходите за привеждането в ред на съдовете.
Размера на сумите, за които става въпрос по-горе, е определен от Продавача в
зависимост от промяната на разходите за поддържане на парка от съдове.

7)

След изтичане на 120 (сто и двадесет) дни от датата на доставката и бутилките не са
върнати, ПРОДАВАЧА може да прекрати действието на договора и да претендира за
стойността на всяка една от задържаните бутилки, палети и бъндели. Стойността се
определя на 150 (Сто и петдесет) Евро за бутилка (без ацетиленови бутилки), 500
(Петстотин) Евро за метален палет и 3500 Евро за бъндел (без ацетиленов бъндел).
Стойността на ацетиленовите бутилки и бънделите се определя в деня на претенцията по

средно доставни цени на производители.
8)

Купувачът на газ е изцяло отговорен за бутилката от момента на осъществената доставка
до момента на връщането й в склада на продавача. След изтичането на толеранса от 60
дни, Купувачът носи отговорност и за евентуалното изтичане на срока на проверките,
дори и да е бил задължен с щетите за закъсняла доставка. След приемане на бутилката от
склад на Продавача, Купувача носи отговорност за щети, произтичащи от нейното
транспортиране с превозни средства, дори и да са собственост на трети лица. Освен това
Купувачът носи отговорност за съответствието в законовите разпоредби на
транспортните средства, използвани от него. Купувачът на газ не може по никакъв начин
да пълни отново бутилките, които е взел назаем, при различни от техните собственици
доставчици. Той не може, дори и временно, да ги преотстъпва на трети лица и трябва да
ги върне в отлично състояние като носи отговорност за всякакви повреди.

9)

Бутилките-собственост на Купувача или на трети лица-дадени за пълнене на доставчика
на газ, трябва да отговарят на законовите разпоредби и в частност не трябва да съдържат
или да са съдържали вещества, които могат да представляват опасност в контакт с газа,
за който са предназначени. Това е грижа и отговорност на Купувача.

10)

Уговорените срокове за доставка могат да бъдат променени с договорка между страните.
Евентуално закъснение по обективни причини (в нормални граници) не дава право на
Купувача да анулира поръчката, нито да предявява претенции за изплащане на щети или
лихви.

11)

Освен в случаите, когато е договорено друго, всеки юридически спор или контастация
дори и с чуждестранна фирма или граждани, или за стока, доставена в чужбина, се
урежда от действащото законодателство и трябва да бъде отнесен до съда в София. Все
пак нашата фирма си запазва правото, в ролята си на действащо лице да се опита да
действа в местожителството на Купувача.

12)

Всички условия, напечатани или написани на ръка, които се съдържат в този лист се
считат за признати и приети безрезервно с даване на поръчката под каквато и да е форма.
Нашата фирма си запазва правото в случая на неизпълнение на договореностите от
страна на Купувача да действа независимо от всякаква толерантност, в случай на
неудържане на думата.

13)

Специално предупреждение! Абсолютно се забранява използването на технически газ за
хигиенни и терапевтични цели. Фирмата не носи отговорност за последствията от
горното и си запазва правото да прекрати всякакви доставки за нарушителя. Опасно е и е
абсолютно забранено да се развъртат клапаните и вентилите и да се поставят мазнини,
омаслители или материали от всякакъв вид. Опасно е и е абсолютно забранено
използването на бутилките за други цели освен за презареждане с газ в нашите пълначни
станции, което е и единственото им предназначение.

14)

Листовете за безопасност на съответния газ напълнен в бутилките се намира на сайта на
фирмата, а именно http://solbulgaria.eu/safe/

