Общи търговски условия /ОТУ/ за доставки на стоки и услуги от “ЛЕНЦЕ ЗАДВИЖВАЩА ТЕХНИКА” ЕООД, ЕИК:160065555
Валидни само в България
І. Приложимост
1.
2.

Настоящите Общи търговски условия са валидни за всички сделки, по които доставчик е “ЛЕНЦЕ ЗАДВИЖВАЩА ТЕХНИКА” ЕООД, ЕИК:160065555, сключвани с:
физически лица,;
юридически лица.

ІІ. Информация
Клиентът е задължен да ни информира, ако не може да се изключи, че доставените от нас продукти ще бъдат доставени – включително вградени / интегрирани в други продукти - на потребители по смисъла на §
13 ГК.
ІІІ. Сключване на договор
1.
2.
3.

За всички търговски взаимоотношения с “ЛЕНЦЕ ЗАДВИЖВАЩА ТЕХНИКА” ЕООД, включително що се отнася до всички бъдещи такива, са валидни настоящите търговски условия. Други условия могат да
се договарят единствено след писмено съгласие от страна на “ЛЕНЦЕ ЗАДВИЖВАЩА ТЕХНИКА” ЕООД. В противен случай ние /“ЛЕНЦЕ ЗАДВИЖВАЩА ТЕХНИКА” ЕООД/ имаме правото да се оттеглим
от договора, ако клиентът възрази по отношение на нашите условия на доставка.
Евентуални промени в нашите условия на доставка се съобщават писмено на засегнатите партньори. Ако договорният партньор не възрази в писмена форма, промените са считат за приети.
Възражението следва да ни бъде изпратено в рамките на 30 /тридесет дни/ след получаване на известието за промени.
Договори се сключват само чрез писмено или изпратено по електронен път потвърждение на поръчка. Всички други оферти и предложения са необвързващи.

ІV. Цени
1.
2.

3.

4.
5.

Нашите цени са обявени без ДДС. Данъкът върху добавената стойност се начислява отделно във валидния към датата на фактуриране размер. Цените важат само за съответната поръчка и не са
обвързващи за допълнителни доставки.
Разходите за опаковане, натоварване, транспорт и застраховане, както и разходите по монтажа и привеждането в експлоатация, се фактурират допълнително. Същото е в сила и за приложимия софтуер.
Такси и разноски по набавянето и легализирането на продукти, фактури, разрешителни и други подобни документи, се начисляват на клиента отделно. Предадените с доставката палети остават наша
собственост и следва да бъдат изпратени обратно в безупречно състояние със следващата доставка, но не по-късно от 30 /тридесет дни/. Връщането на еквивалентни или сходни палети е допустимо. Ако
обратното изпращане не се осъществи в рамките на 30 /тридесет дни/ след доставката, ние имаме право да фактурираме себестойността. Клиентът е длъжен да върне транспортната опаковка на нашите
доставки при седалището на нашето предприятие. Опаковките трябва да бъдат чисти, без странични вещества и сортирани по материали. В противен случай ние имаме право да начислим на клиента
възникващите при отстраняването на отпадъците допълнителни разходи.
При продажба на стандартни уреди допълнителни работи по планирането, инженерни услуги и други не представляват част от стандартното изпълнение и не са калкулирани в цените. Документирането се
осъществява чрез стандартни ръководства за експлоатация и стандартни схеми на токовите вериги. Съединителните схеми и проектирането по отношение на конкретния случай на задвижване не спадат
към нашите услуги, както и захранването на мрежата, управлението на включването, външната система на управление и свързването.
Ние сме обвързани с договорените за дадена поръчка цени в продължение на четири месеца, считано от сключването на договора. Ако са договорени по-дълги срокове за извършването на доставката или
услугата, то – при повишаване на разходите за материали и възнаграждения - ние имаме право да предприемем увеличение за настъпилото нарастване на разходите въз основа на нашата първоначална
ценова калкулация. Разпоредбата в тази алинея не намира приложение при цени, за които съгласно следващата точка ІV.5. е договорена надценка за поскъпнали материали.
Ако и доколкото в дадена поръчка, която важи за синхронни серводвигатели, се позоваваме на „надценка за поскъпнали материали” или още за краткост „НПМ”, това означава следното: НПМ
представлява променлив ценови компонент, зависещ от нашите разходи за материали. Изчислението на неговия размер се осъществява съгласно правилата, които са определени от клиента към момента
на възлагане на поръчката на интернет страницата http://www.lenze.com/infocenter/materialteuerungszuschlag/ и могат да бъдат проверени там от клиента; уточнява се, че – както е видно и от уебсайта
– този начин на калкулиране може да доведе и до „негативни надценки” и следователно до отстъпки спрямо валидната към момента на поръчката цена. Изчислява се и от клиента се дължи НПМ, която се
получава при този начин на калкулиране към момента на фактурирането от наша страна, доколкото то не се осъществява по-късно от 5 дни след доставката; в противен случай за калкулацията е валидна
датата на доставяне на съответния двигател.

V. Доставка и изпълнение
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Сроковете за доставка и изпълнение и датите за доставка - респективно изпълнение – са обвързващи само, ако са били писмено потвърдени от нас като такива. В останалите случаи следва да се
разглеждат като приблизителни и неангажиращи. Сроковете за доставка – респективно изпълнение – са спазени, ако ние съобщим готовност за експедиция в рамките на договорените срокове,
респективно ако съгласуваме дата за изпълнението. Допустими са частични доставки и приемливи отклонения от поръчките.
Срокът на доставка се удължава с периода, през които самите ние не сме снабдявани правилно и своевременно. Договорен срок за доставка започва да тече едва в момента, в който възложителят на
поръчката е представил в пълен обем документите, които следва да бъдат предоставени от него – планове, разрешителни и т.н. Освен това, сроковете за доставка се удължават в случай, че
възложителят на поръчката не спази договорени условия на плащане или други договорни задължения.
Ако доставката или услугата се забави поради настъпване на непредотвратими от наша страна и към момента на сключване на договора необозрими събития (например нарушения на технологичния
процес, ведомствени намеси, недостиг на суровини, трудности с електроснабдяването, стачка), които въпреки положените от наша страна усилия не могат да бъдат предотвратени, то срокът за доставка –
респективно за изпълнение – се удължава, но не повече от два месеца. Ако поради горепосочените причини доставката – респективно изпълнението – стане невъзможна / о, то ние се освобождаваме от
задължението за доставка – респективно за изпълнение. В този случай ние незабавно ще уведомим договорния си партньор за настъпилата невъзможност и ще го обезщетим за вече получени насрещни
престации.
В случай на виновна забава от наша страна клиентът може - ако удостовери възникването на щета - да изиска закръглено обезщетение за всяка седмица на забавата в размер на 0,5 % от стойността на
тази част от общото изпълнение, която не може да бъде ползвана вследствие на закъснението, но като цяло - максимално 5 % от тази стойност. Щета, превишаваща тази стойност, може да бъде
предявена само до размера на удвоената стойност на поръчката на забавената доставка. Евентуално платимото общо обезщетение се начислява върху конкретно калкулируема претенция за изплащане
на обезщетение за вреди. Нашата отговорност е ограничена до типичната, обозрима за нас при сключване на договора щета, освен в случай на умисъл или на грубо виновно поведение от наша страна.
Ако клиентът е в забава с плащания от какъвто и да било вид или е обявен в несъстоятелност или в ликвидация, то ние имаме правото да откажем всички други доставки и да изискаме авансово плащане.
Доставките се извършват франко офиса на дружеството ни или посочен от наш представител склад. Риска от случайно погиване и от случайно влошаване преминава върху спедитора при доставката, а с
напускане на склада – върху купувача. Ако експедицията се забави поради причини, за които ние не носим отговорност, прехвърлянето на риска се осъществява чрез известието за готовност за
експедиция.
При поръчки по заявено количество след изтичане на дванадесет месеца, считано от потвърждението на поръчката, ние можем да определим допълнителен срок за приемане от четиринадесет дни и
тогава да фактурираме неприетата стока или услуга, както и да начислим такси за съхраняване на стоките на склад – респективно такси за държане – доколкото не е договорено друго.
Ако експедицията или доставката на стоката се забави по желание на възложителя на поръчката с повече от един месец след деклариране на готовност за експедиция, ние можем да начислим неустойка
за съхраняване на стоките на склад за всеки започнат месец на съхраняване в размер на 0,5 % от цената на забавената доставка, но не повече от 5 % от стойността на забавената доставка.

VІ. Плащания
1.
2.
3.
4.

Ако не са постигнати други договорености цената за доставките или другите услуги е платима с 2 % сконто в рамките на 10 дни, както и без удръжки – в рамките на тридесет дни след датата на фактурата.
При плащане с менителница не се предоставя сконто.
Менителници и чекове, по отношение на които ние си запазваме правото на приемане, важат като плащания едва след получаване на заверена сума по сметка в наша полза. Разходите и разноските се
поемат от клиента.
Ако кредитният период бъде превишен, клиентът следва да заплати лихви за забава в размер на основния лихвен процент, определен от БНБ, плюс 8 процентни пункта. Правото на предявяване на щета в
по-висок размер остава незасегнато. Предходното не важи, ако клиентът докаже, че той не носи отговорност за забавата. Ако клиентът просрочи плащане, падежът на плащане на всички вземания
настъпва незабавно, ако клиентът не докаже, че той не носи отговорност за забавата.
Нашите вземания клиентът може да компенсира само с безспорни или установени със законна сила вземания. На клиента се предоставя право на задържане само по отношение на вземанията по същото
договорно отношение, които са безспорни или установени със законна сила. В последния случай той може да задържи плащането на възнаграждението при дефекти по части от доставката или услугата
само в размера, който съответства на стойността на дефектната доставка или услуга.

VІІ. Запазено право на собственост
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Ние си запазваме собствеността върху всички доставени от нас стоки и услуги докато всички вземания – включително такива, които предстои да възникнат в бъдеще – спрямо клиента по деловото
отношение бъдат платени. При включване в текуща сметка запазеното право на собственост важи за съответното салдо. Обратното вземане на стоката не съставлява оттегляне от договора. Ние имаме
право да вземем стоката обратно при просрочване на плащането от страна на клиента, без предварително да се оттегляме от договора. Стоката се заверява по сметка с действителния приход след
приспадане на разходите по оползотворяване и обратно вземане. Клиентът е задължен да застрахова нашата собственост срещу щети, причинявани от огън и вода и срещу кражба. Претенциите спрямо
застрахователното дружество са прехвърлени на нас. Ако възложителят на поръчката не ни докаже след призоваване, че е сключена застраховка с достатъчен обхват, то ние имаме право да
застраховаме предмета на доставката срещу кражба, счупване, щети от огън, вода и др. за сметка на възложителя на поръчката.
При налагане на запор, секвестиране и други разпоредителни действия или намеси от страна на трети лица, възложителят на поръчката следва да ни уведоми незабавно.
Клиентът може да извършва последваща преработка на стоката по надлежния ред или да я препродава при договаряне на цесия на вземането за цената. Той не е оправомощен да предприема други
разпореждания. Правомощието на клиента за преработка и препродажба се погасява, ако той не изпълни задълженията си за плащане спрямо нас, наруши сключените с нас договори или изпадне в
положение на отнемане на имущество. За отнемане на имуществото се счита прекратяване на плащанията, свръхзадлъжнялост, иск за откриване на производство по несъстоятелност и всяка друга
сериозна промяна в имущественото състояние на клиента, която би могла да доведе до застрашаване на нашите гаранции.
Всяка преработка на стоки под условие се извършва за нас. При съвместна преработка за няколко доставчици ни се полага съсобствеността. Ако клиентът свързва или смесва нашите вещи с вещ, която е
негова собственост, по такъв начин, че вещта на клиента следва да се разглежда като главна / основна вещ, то се счита, че клиентът едновременно ни прехвърля идеална част от дяловата съсобственост
върху главната вещ в съотношението, в което стойността на нашата вещ се отнася към стойността на главната вещ. Нашият дял от дяловата съсобственост остава във владение на клиента, който
съхранява вещта за нас.
Клиентът още сега ни преотстъпва първата по ред частична сума съответстваща на нашия дял от собствеността от възникващите от препродажбата вземания и акцесорни права. Той няма право да
договаря забрана за преотстъпване. При частично плащане на даден длъжник на клиента към клиента, цедираното към нас вземане се счита за последно погасено. Клиентът има право да инкасира
цедираното вземане по надлежния ред. Това правомощие се погасява в посочените в Раздел VІІ., алинея 3 случаи. В тези случаи клиентът е задължен да съдейства при инкасиране на вземанията.
Ние се задължаваме - при поискване от страна на клиента – да деблокираме полагащите ни се съгласно предходните условия гаранции по наш избор дотолкова, доколкото реализируемата им стойност
превишава гарантирания общ размер на вземането с повече от 20 %.

VІІІ. Гаранция
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ние гарантираме, че доставените от нас вещи не са обременени с недостатъци и правни пороци. Критерий за съответствието на доставените продукти с договора е съответното договорно описание на
продуктите и на тяхното предназначение съгласно договора, който сме сключили с нашия клиент. Незначителни промени на стоката по отношение на конструкцията, формата и външното оформление,
както и на стойностите, които трябва да се посочат в описанието, както и незначителни промени в нашето изпълнение следва да се приемат от клиента ни, доколкото те са приемливи или се касае за
допустими отклонения в количеството, качеството или изработката.
Данни, които публикуваме под текстова или графична форма, например в каталози, описания, илюстрации и скици, както и указания за размер, тегло и мощност, характеризират единствено естеството на
нашите продукти и не представляват обещания за свойства или гаранции. Запазваме си правото на промени в техническите данни и конструкциите, които са в полза на техническия прогрес.
Доколкото в отделен случай доставяме употребявани продукти съгласно договорното споразумение, гаранцията се изключва, освен ако в конкретния случай не е постигнато споразумение за нещо друго.
Ако за целите на обосновката на дефект, по отношение на който е предявил рекламация за недостатъци, договорният партньор се позове на публично изявление – в частност в реклама – то той е
задължен да докаже, че публичното изявление е било каузално за решението му да направи покупката.
Договорният партньор е задължен да приеме доставката / изпълнението и тогава, когато стоката показва незначителни дефекти.
По отношение на очевидни дефекти следва да се направи рекламация в писмена форма в срок от една седмица, считано от датата на доставката. По отношение на скрити дефекти договорният партньор
следва да направи рекламация в писмен вид най-късно една седмица след откриването им. Договорният партньор е задължен да предостави на наше разположение подробно писмено описание на
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7.
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дефектите, поради които прави рекламация. Ако не е на лице рекламация поради недостатъци или закъснение, договорният партньор губи правата си на иск поради евентуално съществуващи
недостатъци по предмета на покупката. Всякаква обработка от наша страна на дадено уведомление за дефекти, в частност анализа на стоката след обратното й изпращане от договорния партньор, не
означава в никой случай отказ от спазването на задължението за предявяване на рекламация от страна на договорния партньор.
В случай на недостатък ние имаме правото по избор да отстраним недостатъка или да доставим вещ без недостатъци. За предприемане на последващото изпълнение възложителят на поръчката следва
безвъзмездно да предостави необходимото време и възможност. В случай на последващо изпълнение ние сме задължени да поемем всички необходими разноски, в частност разходите по транспорта,
инфраструктурни разходи, цената на труда и разходите за суровини и материали, доколкото тези не се увеличават от това, че стоката е била откарана на друго място, различно от мястото на доставката.
Части, по отношение на които има направена рекламация от страна на наш клиент, следва да ни бъдат изпратени обратно едва след изискване от наша страна, доколкото това е необходимо, добре
опаковани и при прилагане на етикет с посочен на него номер на поръчката.
Ние можем да откажем последващото изпълнение, ако то е възможно само с извънредно големи разходи. Такъв е случаят, когато – свързаните с отстраняването на недостатъка разходи вероятно ще
превишат сума в размер на 100 % от пазарната цена на предмета на покупката – в случай на последващо изпълнение разходите за набавяне на ново оборудване от наша страна ще превишат сума в
размер на 150 % от пазарната цена на предмета на покупката. Другите законоустановени права на клиента (отбив от цената, оттегляне от договора, обезщетение) остават незасегнати.
Доколкото законът не предвижда задължително нещо друго, клиентът е задължен на първо място да ни определи в писмен вид срок за последващото изпълнение, преди да може да предяви други
гаранционни права. За последващото изпълнение следва да ни се определи срок от минимум три седмици, ако се доставят уреди или компоненти и от 5 работни дни за доставка на резерви части; това не
важи, когато в отделни случаи съгласно договора се уговори друг срок или задължително е необходим по-кратък срок, например в спешни случаи, в които грозят извънредно големи щети или настъпят
заплахи за експлоатационната надеждност. Ако последващото изпълнение не се осъществи в рамките на този срок, то клиентът има право да предяви законните си права, в частност - да се оттегли от
договора, да декларира искане за отбив от покупната цена или – при условията на Раздел Х. – да изиска обезщетение. Не е необходимо определяне на срок, когато ние сериозно и окончателно сме
отказали последващото изпълнение или последващото изпълнение е невъзможно.
Оттеглянето от договора е изключено, когато предметът на покупката е обременен само с незначителни недостатъци. Незначителни недостатъци са на лице в частност при само незначителни отклонения
от договорно установеното естество и при само незначителни нарушения в допустимата съгласно договора годност на стоката. В останалите случаи гаранционните искове са изключени, ако дефектите са
възникнали поради естественото износване на предмета на покупката, вследствие на грешно или небрежно обслужване, вследствие на недостатъчна или ненадлежна поддръжка, несъобразна употреба
или неправилно използване, погрешен монтаж, след прекомерно натоварване или вследствие на употребата на неподходящи работни материали след преминаване на риска или поради повреди, които са
възникнали въз основа на особени външни влияния след преминаване на риска, които не се предвиждат съгласно договора. Гаранционните искове са изключени също и тогава, когато възложителят на
поръчката сам или чрез трети лица е извършил дейностите по поддръжката, без това де е било задължително необходимо.
Обезщетение вместо изпълнение договорният партньор може да изиска само, ако доставката на дефектната вещ представлява значително нарушение на задължението.
Претенции за обезщетение поради евентуални съпътстващи щети, които възникват независимо от последващото изпълнение (например спиране на производството, пропуснати ползи, претенции поради
забавена доставка към купувачи / клиенти на клиента и т.н.), могат да бъдат предявени само, ако уместен писмено определен срок за последващо изпълнение е изтекъл безрезултатно. В останалите
случаи по отношение на претенциите за изплащане на обезщетение важи Раздел Х.
Срокът на погасителната давност на гаранционни искове възлиза на 24 месеца от доставката на предмета на покупката. При дефекти по сгради / строителни обекти или дефекти на вещи, които в
съответствие с обичайния им начин на употреба са били използвани за сгради / строителни обекти и са причинили дефектността й / им, важи законоустановеният давностен срок. За извършени работи по
последващото изпълнение или доставени резервни части е на лице гаранция само до изтичане на гаранционния срок за първоначалната доставка.
Ако срокът за последващо изпълнение е изтекъл без резултат, то ние имаме правото да приканим клиента - с фиксиране на срок от един месец - да заяви другите си гаранционни претенции спрямо нас.
Ако той не представи такова заявление в рамките на този срок, то гаранционните му права са изключени; това важи само, ако ние изрично сме посочили тази правна последица в поканата с определението
за срока.
Договорният партньор може да упражни регресно право спрямо нас поради дефекти на изделия/продукти, заради които негови клиенти предявяват претенции спрямо него, само дотолкова, доколкото той
не е постигнал споразумения със своите клиенти, които надхвърлят местните законови разпоредби, в частност отговорността за поета гаранция. За обема на нашата отговорност за поети гаранции спрямо
договорния партньор в тези случаи важат съответно предходните разпоредби. Доколкото доставения от нас продукт - противно на Раздел ІІ. - е бил доставен посредством верига от доставчици на
потребител, важат съответните задължителни законоустановени норми. Ние не носим отговорност, когато нашият клиент е доставил в чужбина и при това е изключил приложимостта на Договора за
международна продажба на стоки на ООН.

ІХ. Правни пороци
1.

2.
3.
4.
5.

За необременеността на доставените продукти с правни пороци ние носим отговорност в законоустановения обхват. Че доставените от нас продукти не накърняват права върху обекти на индустриалната
собственост или авторски права на трети лица, ние гарантираме само по отношение на страната, в която се намира седалището ни (собствената ни страна), доколкото не е договорено нещо друго. Ние не
носим отговорност, ако накърняването на такива защитени права се основава на разпореждания, които възложителят на поръчката е дал, или ако за накърняването на правото са каузални самоволни
промени на продукта или употреба на продукта от страна на клиента, която се различава от договорно установената.
Договорният партньор ще ни уведоми незабавно, ако трети лица предявят иск поради накърняване на защитено право. Ако тази незабавна информация не бъде подадена, гаранционните искове са
изключени.
По отношение на гаранционния период важи съответно раздел VІІІ, алинея 13.
Ако в рамките на гаранционния период бъдат предявени основателни претенции на трети лица, ние можем по наш избор на наши разноски да издействаме право на ползване по отношение на
съответните доставки или да променим доставките при съблюдаване на договорното предназначение така, че да не бъдат нарушавани защитени права, или да доставим сравними продукти, които не
накърняват защитените права.
Гаранционната претенция на договорния партньор е изключена, ако договорният партньор сам води преговорите с третото лице или сключва споразумения с него без нашето съгласие.

Х. Обезщетение
1.
2.

3.

Ние носим отговорност за обезщетение, независимо поради какви правни основания, само ако ние, нашите законни представители или нашите служители сме/са действали умишлено или грубо небрежно;
ако сме дали гаранции - за изпълнението на тези поети гаранции в договорения обхват; гаранциите следва да са в писмена форма и трябва изрично да са посочени като такива; в случай на накърняване
на живота, телесната неприкосновеност или на здравето; в случаите на друга задължителна законоустановена отговорност.
В случаите на престъпна небрежност в по-леки размери, ние носим отговорност за обезщетение, независимо поради какво правно основание, само в случай на нарушаване на съществени за договора
задължения, доколкото не е на лице случай по алинея 1. При небрежно нарушаване на съществени за договора задължения нашата отговорност за обезщетение е ограничена по отношение на размера й
до компенсация на типичната, предвидима щета, доколкото тези условия не съдържат други ограничения (сравни Раздел V, алинея 4). Преди сключване на договора клиентът е задължен да ни
информира относно особени рискове, нетипични възможности за възникване на щета и необичайни размери на щетите. Отговорността за всякакви надвишаващи тези последващи щети, недостатъчен
икономически ползи, косвени щети и за щети по искове на трети лица е изключена.
Ако предметът на договора за покупко-продажба представлява определена само по вид вещ, то и в този случай нашата отговорност се определя изключително по предходните разпоредби. Отговорност за
обезщетение, независеща от вината, е изключена.

ХІ. Други права и задължения
В случай на накърняване на задължения за защита, за които ние носим отговорност и които не са в пряка връзка с доставката на стоката, нашият клиент има право да предяви иск за обезщетение и за упражняване на
правото на оттегляне от договора едва тогава, когато ние предварително сме били предупредени писмено и при определяне на подходящ срок по отношение на неизпълнението на задължението. Предупреждение не е
необходимо, когато ние или нашите представители или служители действаме/действат умишлено или с груба небрежност, или при накърняване на живота, на телесната неприкосновеност или на здравето.
ХІІ. Защитени права
1.

2.

3.

За всички предоставени ни за целите на доставката или изпълнението документи, предмети и подобни, клиентът гарантира, че чрез това не се накърняват защитени права на трети лица. Ние ще
уведомим клиента за известни ни права на трети лица. Клиентът следва да ни освободи от претенции на трети лица и да ни обезщети за възникнала ни щета. Ако изпълнението, производството или
доставката ни бъде забранена от трето лице, позоваващо се на принадлежащо му защитено право, то ние имаме правото – без да извършваме проверка на правното положение – да прекратим
дейностите и да изискаме обезщетение на разходите си. Предоставени ни документи, предмети и подобни, които не са довели до поръчка, се изпращат обратно по желание срещу възстановяване на
разноските. В противен случай ние сме оправомощени да ги унищожим три месеца след отправяне на офертата.
Запазваме си правото на собственост и авторските права по отношение на всички мостри, модели, чертежи, предварителни изчисления на разходите, калкулации и подобна информация от материален и
нематериален вид, включително такава в електронни формати. Подобни информации не трябва да стават достъпни на трети лица. Ако договорният партньор получи подобен вид информация във връзка
с подготовка на договор, то той е задължен безплатно да ни я изпрати обратно, ако договорът не бъде сключен. Договорният партньор е задължен да предоставя на трети лица всички информации, които
са класифицирани от нас като поверителни, само с нашето изрично съгласие.
Ако в нашите продукти е интегриран софтуер, възложителят на поръчката има неизключителното право на ползване в непроменена форма в доставените продукти. Евентуални договорености в отделни
договори имат предимство.

ХІІІ. Заключителни разпоредби
1.
2.
3.
4.

За всички възложени ни поръчки е приложимо българското право.
Изключителна подсъдност е съответния съд в гр. Пловдив. Ние имаме правото да дадем клиента под съд при общата му подсъдност или компетентната при седалището му подсъдност.
Място на изпълнение, на плащане и местоизпълнение за всички задължения по правни взаимоотношения с клиента е Пловдив. Договорките по отношение на поемането на разходите не съдържат
промяна на горепосоченото местоизпълнение.
Необходимите за обработка на стопанските операции данни се съхраняват от нас.
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