
Договор за доставка 

Днес, .............2011 година се сключи настоящия договор между страните:

1.Ленда ООД  със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. »Васил Априлов» 10,  адрес за 
контакт: гр. София, бул.“Цар Борис 3“ 245, партер, регистрирано по ф.д. № 11094/2007, ИН: 
175331556, ИН по ЗДДС: BG175331556, GSM: 0878143200, 0878146200, уеб сайт: 
www.relaxiram.com     e-mail: info@relaxiram.com , представлявано от Управителя си  Иван Златков, 
наричан за краткост Продавач
и
2. ...................................................................... , гр. ........................................., ул.“..............................“ 5, 
тел. ..................................................... наричан за краткост Купувач

I. Предмет на договора
1.1.Купувачът купува от Продавача следните продукти или услуги, наричани за краткост Артикули: 

Артикул: Парна и хидромасажна душ-кабина 
Dresden

Каталоже
н номер

Брой Цена за един брой в лева 
без ДДС

РАЗМЕРИ : 900 х 900 х 2080 мм 

6 мм закалено тонирано стъкло
Висок душ с функция тропически дъжд
LED осветление 
Полица за шампоан 
Луксозно изпълнено оборудване 
8 големи хидромасажни джета
15 см ваничка от висококачествен подсилен 
акрил със сифон
Седалка 
Масаж на краката
Огледало
Подвижен душ
Електронно управление с TOUCH дисплей и 
радио 
Парогенератор
Алумиева рамка
Гаранция 2 години
Произход: Словакия

  IN-8050s 1 4320

Обща цена на артикулите: 4320 лв. (словом: четири хиляди триста и двадессет лева) с ДДС.

1.2. Продавачът се задължава да достави на Купувача посочените в Чл.1.1 продукти в срок до 15 
(петнадесет) работни дни от датата на подписване на настоящия договор и на цената, посочена в 
Чл.1.1.

http://www.relaxiram.com/
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1.3. Купувачът се задължава да заплати на Продавача 50% от обща цена на Артикулите като 
предплата в срок до 3 работни дни след подписването на настоящия договор. Останалата сума от 
30% до пълната стойност на артикулите ще бъдат заплатени от Купувачa на Продавача в деня на 
получаването им.

II. Права и задължения на страните

2.1. Продавачът се задължава:
- да достави в срок Артикулите на Купувача в добър търговски вид, отговарящ на стандартите на 
производителя;
- да не разпространява личните данни, предоставени му от Купувача на трети лица;
- да предостви на купувача информация, вкючително писмена относно употребата, монтажа, 
съхранението или други необходими данни за ползването на поръчаните Артикули;
- да не променя посочената в Чл.1.1 цена на Артикулите, предмет на доставката;
- да издаде касов бон и фактура на Купувача за всички заплатени му от него суми;

2.2. Купувачът се задължава:
- да заплати поръчаните с този договор от него Артикули по реда, описан в Чл.2.3 ;
- да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
- да подпише протокола за получаване на Артикулите при доставката/получаването им;

III. САНКЦИИ

3.1. В случай, че Купувачът не спази задължението си за заплащане на предплатата от 50% от 
стойността на артикулите до три работни дни от подписването на настоящия договор по Чл.1.3, то 
настоящият договор ще се счита за невалиден и клаузите му няма да пораждат никакви 
отговорности за Продавача. 

3.2. В случай, че Купувачът откаже да заплати останалата сума до пълната стойност на артикулите в 
деня на получаването им по Чл.1.3 без да има основание за рекламация,  Купувачът запазва правото 
си да получи Артикулите в рамки на 5 работни дни след изтичане на срока за достaвка, ако заплати 
на Купивача останалата част от сумата плюс законовите лихви. След изтичането на петте работни 
дни, Продавачат задържа предплатената сума и тя не подлежи на връщане, като всички негови 
задължения по настоящия договор отпадат.

3.2. В случай на отказ от получаване на Артикулите, преди да бъде заплатена на Продавача 100% от 
стойността им по каквато и да е причина, извън основателно искане за рекламация от страна 
Купувача се прилагат санкициите и сроковете на Чл. 3.2. за отказ от получаване ще се счита: 
- отказ на Купувача да подпише протокола за получаване на артикулите при доствката им;
- попълването на неверни данни от Купувача за адреса на доставка в този договор;
- неприсъствието му повече от два пъти (на него или на посочено от него в Приложение 1 за 
получаване на доставката лице) на посочения от него адрес за доставка на дата и часа за доставка. 
За дата и час на доставка ще се счита последния ден от срока за доставка от 10.00 часа до 17.00 
часа, освен ако двете страни по договора писмено, на посочените в този договор електронни адреси 
не са договорили друг ден и начин преди тази дата помежду си; 
- неосигуряването на достъп на куриера или служител на Продавача до мястото на доставка повече 
от два пъти. Втози случай за удостоверяване на липсата на достъп бъде съставен протокол от 
куриера и всички задължения на Купувача по този договор ще отпаднат;

3.4. В случай, че Продавачът не достави Артикулите по своя вина на посочения от Купувача адрес в 
срок, той се задължава да направи отстъпка на Купувача от общата цена с 1% за всеки просрочен 



ден, но не повече от 5 работни дни. След изтичането на петия работен ден от забавата, Продавачът 
се задължава в срок от един работен ден да върне на Купувача получената предплата със законовите 
лихви за дните от получаването й до деня на връщането й.

3.5. В случай, че Продавачът не достави на Купувача в срок Артикулите поради обстоятелства, 
независещи от него: природни бедствия, стачки, спряно производство, митнически усложнения и 
т.н., той се задължава да върне получената предплата на Купувача в размера, в който я е получил в 
рамките на един работен ден след изтичането на срока за доставка като за всеки просрочен ден, 
дължи предвидените в закона лихви.

3.6. В случай, че Продавачът не достави Артикулите на Купувача и във вид, отговаящ на 
стандартите на производителя, Купувачът има право да изиска рекламация и замяната или 
отремонтирането им за сметка на Продавача, както и да упражни всички останали права по Закона 
за защита на потребителите.

VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че 
съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните 
или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в 
договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от 
Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни 
споразумения. 

ПРОДАВАЧ                                                                                            КУПУВАЧ

.........................                                                                                  .................................

ФИРМЕНИ ДАННИ И КОНТАКТИ

ЛЕНДА ООД

Булстат: BG175331556
Централен офис: гр.София, Област София, бул."Цар Борис 3" 245, партер
Телефони: 02/4829698; 0878146200 
Е-mail: sales@baseini.net
Банкови  сметки: IBAN:  BG79  CECB  9790  1083  2935  00,  BIC:CECBBGSF, 
Централна Кооперативна Банка 
Управител: Иван Златков

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Аванс по дог. за доствака 50% парна кабина Дрезден
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