==========================================================

ДОГОВОР
заключенный между

„Мебибг” ООД
И

---------------------------------------------=======================================================

Днес, ---.---.---- г. в к.к. Слънчев Бряг беше Сегодня ---.---.---- г. в к.к. Солнечный Берег
сключен договор между:
заключен настоящий договор между:
1. ................................................................................,
гражданка на .........................................................,
родена на ---.---.---- г. в ................................ обл.,
..........................., с паспорт номер ...................... ,
издаден на ---.---.---- г., от ФМС ..........................,
валиден до ---.---.---- г., Тел…....................................

1. .............................................................................,
гражданка ...............................................................,
дата рождения ---.---.---- г. в ..........................обл.,
..............................., с паспорт ...............................,
выдан ---.---.---- г. от ФМС .......................................,
срок окончания ---.---.---- г. Тел...............................

наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от именуемый
в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с
една страна:
одной стороны:
и

и

2.“Мебибг” ООД дружество, със седалище и
адрес
на
управление:
......................................................................................
...................................................................................

2.
Фирмой
“Мебибг”
ООД
с
местонахождением и адресом правления в
.....................................................................................
.....................................................................................

наричана по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

именуемая в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

І.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
приема да извърши доставка и монтаж на
кухня, мебели и аксесоари за обзавеждане,
по
предварително
съгласувана
с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поръчка, предназначени за
апартаменти ........................, който се намира в
комплекс .............................................., а именно:

Ст.1. Заказчик возлагает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ
принимает, доставку и монтаж кухни, мебели
и
аксессуаров для оборудвания по
предварительно
согласованному
с
Заказчиком проекту, предназначенному для
апартаменты ......................., которы находится
..............................................................., а именно:

Обзавеждане по опис:

Оборудование по оферта:

1. Приложение 1 - ................................ евро

1. Оферта

- ............................................... евро

Общо : .................... евро. Във всички цени е Итого: ............ евро. Цены с НДС, с включенной
включен ДДС монтаж и доставка.
доставкой и установкой.
ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ІІ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави
и монтира мебели и аксесоари за
обзавеждане описани в Чл.1. в срок до 40 дни
от
момента
на
първата
вноска
от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ст.2. Исполнитель должен доставить и
смонтировать
мебель,
ТЕХНИКУ
и
аксессуары, описанные в ст.1 в срок до 40
дней с момента отплаты ЗАКАЗЧИКОМ
пергово взноса.

ІІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

ІІI. ЦЕНА И ОПЛАТА

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в Ст.3. ЗАКАЗЧИК обязан оплатить наличными
брой или по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща или на банковский счет ИСПОЛНИТЕЛЯ общую
цена в размер на: ......................... евро с ДДС: сумму в размере: …....................... евро с НДС.
3.1.
При
подписването
на
договора 3.1. При подписании договора ЗАКАЗЧИК
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща аванс за доставката оплачивает аванс в размере
от 60%
на мебелите в размер на 60% или ................... стоимости кухни и мебели или ....................
евро с ДДС.
евро с НДС.
3.2. В срок не по-късно от 5 (пет) работни дни
след монтажа на мебелите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
заплаща останалите цена ........................ евро
с ДДС.

3.2 В срок не позднее 5 (пять) рабочих дней
после установки мебели, ЗАКАЗЧИК обязан
оплатить остаток от общей суммы или
.............. евро с НДС.

Вноските да бъдат направени до:

Взносы могут быть оплачены по банковскому
пути:

MEBYBG Ltd.
UniCredit Bulbank
22 Alexandrovska Str., Burgas
Bulgaria
IBAN: BG42UNCR70001521460125
BIC CODE/SWIFT : UNCRBGSF

MEBYBG Ltd.
UniCredit Bulbank
22 Alexandrovska Str., Burgas
Bulgaria
IBAN: BG42UNCR70001521460125
BIC CODE/SWIFT : UNCRBGSF

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

IV. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИСПОЛНИТЕЛЯ

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши Ст.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан исполнить свои
посоченото в чл. 1 от настоящия договор.
обязательства по ст.1 настоящего договора
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши
посоченото в чл. 1 в определения срок,
съгласно договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи
неустойка от 1% за всеки пресрочен ден.

Ст.5.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
обязан
закончить
указанное в ст.1 в определенный срок
согласно
настоящему
договору.
ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за
просрочку выполнения раот в виде пени в
размере 1% от стоимости раот за каждый
день просрочки.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи Ст.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право получить
уговореното
в
настоящия
догово вознаграждение,указанное в данном
възнаграждение при посочените срокове и договоре при указанных сроках и условиях.
условия.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖТЕЛЯТ

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки
момент от изпълнението на договора да
извършва проверка относно качеството и
стадия на изпълнение без това да пречи на
оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Ст.7. Заказчик имеет право во время
исполнения договора совершать проверку
относительно качества и этапа выполнения
заказа, ез того, чтобы оказывать помехи
оперативной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати Ст.8. Заказчик обязан оплатить договоренную
договорената сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при сумму ИСПОЛНИТЕЛЮ при
условиях и
условията и реда, уговорени с договора.
порядках настоящего договора.
VI.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

НА

ДОГОВОРА. VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

Чл.9. Настоящият договор се прекратява:
Ст.9. Настоящий договор прекращает свое
1.
С
изпълнение
на
уговореното; действие :
2. По взаимно съгласие на страните,
1. При исполнении договора.
изразено писмено;
2. По
взаимному
согласию
сторон,
3.Ако изпълнението на предмета на
предоставленных письменно.
договора се окаже невъзможно поради
3. Если исполнение договора окажется
причини,
за
които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
и
невозможным из-за причин, на которые
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
не
отговарят.
ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК не могут
повлиять.
VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

VII. ПРИНЯТИЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Чл. 10. Ако при приемането на изработеното
се установи, че същото има съществени
недостатъци, които пречат за нормалното и по
предназначение използване на мебелите,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има
право
да
иска
отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
в посочения срок.

Ст.10. Если при приеме выработанного
установится,
что
выработка
имеет
существенные недостатки, которые мешают
нормальному функционированию мебель по
предназначенному использованию, ЗАКАЗЧИК
имеет право отстранить их за
счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ в указанный срок.

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

VІІІ. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

Чл. 11. Страните по настоящия договор ще
решават споровете, възникнали относно
изпълнението му по споразумение, а когато
това се окаже невъзможно - по реда на
действащото
българско
законодателство.
За неуредени въпроси по настоящия договор
се прилага българското законодателство.
Договорът се състави на два езика –
български и руски, като при противоречие,
българският текст ще има предимство.
Настоящият договор се подписа в два
еднообразни екземпляра по един за всяка от
страните.

Ст.11. Стороны в настоящем договоре
решают споры, возникшие относительно его
исполнения по соглашению, а когда это
окажется
невозможным
–
в
порядке
дейсвующего болгарского законодательства.
За нерешенные вопросы по настоящему
договору
прилагается
болгарское
законодательство. Договор составлен на двух
языках – болгарский и русский. При
противоречии,
болгарский
текст
имеет
преимущество.
Настоящий
договор
подписывается
в
двух
однообразных
экземплярах по одному на каждую из сторон.

IX. ГАРАНЦИЯ

IX ГАРАНТИЯ

Ст. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дава гаранция от 12
месеца от датата на приемане на мебелите
по договора. В случай на настъпване на
гаранционни повреди но не по вина на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
отстранява
повредите в срок до 14 работни дни.
Ако
е
необходимо,
отстраняване
на
повредения продукт или част, за да поправи
слабостите, износът се извършва от и за
сметка на изпълнителя.

Ст.12. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет гарантию
на мебель в течение 12 мес с даты приемки
Заказчиком выполненных работ при условии
соблюдения правил эксплуатации мебели в
течение
всего
гарантийного
срока.
В случае наступления гарантийного случая но
не по вине ЗАКАЗЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬ
устраняет недостаток своими силами, за
свой счет в срок до 14 рабочих дней.

Гаранция за домакински уреди е 36 месеца.
Всички въпроси на гаранционно обслужване
домакински уреди се решават между
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сервиза
на
фирмата
производител

В случае необходимости вывоза изделия или
поврежденной его части для устранения
недостатка, вывоз производится силами и за
счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Гарантия на бытовую технику составляет 36
месяцев.
Все
вопросы
гарантийного
обслуживания бытовой техники решаются
ЗАКАЗЧИКОМ с фирмой-производителем
(или фирмой-продавцом) на основании
предоставленных
ИСПОЛНИТЕЛЕМ
гарантийных талонов.

ИЗПЪЛНИТЕЛ .............................................

ИСПОЛНИТЕЛЬ ....................................

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ............................................

ЗАКАЗЧИК ............................................

