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Член 1: Приложимост 
1.1. Ако в писмен вид не е договорено нещо 
друго, настоящите общи условия ще се 
прилагат към всички котировки и ще се 
основават на сключените с „КИДС ЕНД 
СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ 
(KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD) 
договори. Клиентът потвърждава 
приложимостта на тези общи условия чрез 
подаването на поръчка и/или подписването на 
договор.  
 
1.2. Повтарящо се поведение, което е в разрез 
с общите условия, няма да позволява на 
клиента да го приема за даденост и няма да 
представлява придобито право. 
Невалидността на която и да е било от тези 
разпоредби няма да води до нищожност на 
останалите клаузи. 
 
Член 2: Сключване на договори 
2.1. Ако изрично не е предвидено нещо друго, 
издадените от „КИДС ЕНД СТЪФ 
МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ ценови оферти 
ще бъдат задължителни за период от 30 дни 
след датата на съответната котировка. Ако не 
бъдат представени други доказателства, 
потвърждаването от страна на „КИДС ЕНД 
СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ на 
поръчка, която до 8 дни не е оспорена в 
писмен вид, ще се счита за такава, която 
правилно и цялостно отразява съответния 
договор съгласно настоящите общи условия. 
Всички договори ще се считат за сключени в 
седалището на „КИДС ЕНД СТЪФ 
МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“. 
 
2.2. Всички поръчки ще бъдат неотменими. 
Пълното им или частично анулиране от 
страна на клиента ще поражда основание за 
изплащане на компенсация на общата цена 
или на стойността на незаявената част и 
отгоре, ако това бъде доказано, без да се 
засяга правото на „КИДС ЕНД СТЪФ 
МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ да отправя 
претенции към цялостното изпълнение на 
поръчката. 
 
2.3. Счита се, че клиентът е добре запознат със 
свойствата и характеристиките на поръчаните 
стоки, които са избрани в зависимост от 

неговите нужди и изцяло на негова 
отговорност. Снимките, рисунките, 
илюстрациите, техническите характеристики 
и останалите параметри са представени 
единствено с илюстративна цел, като „КИДС 
ЕНД СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ си 
запазва право върху обичайните изключения, 
които наред с всичко останало включват и 
нюанси в цвета. 
 
Член 3: Доставка и дата на доставка 
3.1. Ако в писмен вид не е договорено нещо 
друго, посочените срокове за доставка ще се 
разглеждат само като индикативни и няма да 
водят до поемане на договорно задължение от 
страна на „КИДС ЕНД СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ 
ЛИМИТИД“. 
 
3.2. Стоките ще се считат за приети, ако са 
получени от клиента или от превозвача без 
никакви писмени забележки. 
 
3.3. Ако изрично не е договорено нещо друго, 
поръчаните стоки ще се доставят „франко 
завод“ (EX WORKS) в склада на „КИДС ЕНД 
СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ и ще 
бъдат взети от клиента в рамките на осем дни 
след изпращане на съобщение за тяхното 
пристигане, като в противен случай „КИДС 
ЕНД СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ си 
запазва правото да начисли складови такси, 
без да изпраща предварително известие.  
 
3.4. Допускат се частични доставки, които 
могат да бъдат фактурирани. 
 
3.5. Стоките ще се връщат на „КИДС ЕНД 
СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ само, ако 
компанията е дала писмено съгласие за това. 
Връщането трябва да бъде извършено до 14 
дни след получаването на стоките, като 
съответните разходи и риска се поемат от 
клиента. При връщането на стоки същите 
трябва да бъдат с оригинални етикети и 
поставени в оригинална опаковка. Ако тези 
елементи липсват, стоките няма да бъдат 
приемани обратно. Съгласието за връщане на 
стоки в никакъв случай няма да предполага 
тяхното приемане от страна на „КИДС ЕНД 
СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“. Ако при 
получаване на стоките „КИДС ЕНД СТЪФ 
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МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ установи, че те 
са дефектни, повредени и без оригинални 
етикети и опаковки, компанията ще уведоми 
писмено клиента и до 2 дни след получаване 
на въпросните стоки тя ще го покани да 
извършат приятелска експертиза. 
Отсъствието на клиента от тази експертиза ще 
означава, че той е необратимо виновен за 
установените нередности. 
 
Член 4: Цена 
4.1. Всички цени и ставки са представени като 
нетни суми на база „франко завод“ и, ако 
изрично не е договорено нещо друго, те ще 
включват нормално опаковане, без каквито и 
да е било преки или непреки, настоящи или 
бъдещи данъци, ДДС, начисления, вноски, 
мита, такси, глоби, обезщетения за 
възпроизвеждане, авторски, издателски или 
други права. Целият валутен риск и всяко 
едно увеличение на транспортните разходи 
ще бъдат винаги за сметка на клиента, като с 
настоящото той неотменимо и по специален 
начин декларира, че ще поеме своите разходи 
и ще предпазва „КИДС ЕНД СТЪФ 
МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ в това 
отношение.  
 
4.2. Всяка една заявка към „КИДС ЕНД СТЪФ 
МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ за 
проектирането на определена стока или за 
изготвянето на проба ще бъде свързана със 
заплащането на разходи, освен ако 
въпросната заявка не е в рамките на 
договореното и минимално поръчано от 
клиента количество за тази конкретна стока. 
Независимо от това, разходите по 
изпращането на проектираните проби ще 
бъдат за сметка на клиента.  
 
Член 5: Плащане 
5.1. Ако в писмен вид изрично не е договорено 
нещо друго, стоките ще бъдат заплащани в 
брой по следния начин: при поръчване на 
стоките 50 % от тяхната стойност ще бъде 
превеждана по банков път, 40 % ще бъдат 
платени преди стоките да бъдат експедирани 
от Далечния Изток и 10 % ще бъдат платени 
преди тяхната доставка. Фактурите ще се 
заплащат в седалището на „КИДС ЕНД СТЪФ 
МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“.  

 
5.2. Фактурите ще се считат за окончателно 
приети, ако няма възражение, изпратено с 
препоръчана поща до 8 дни след датата на 
съответната фактура. 
   
5.3. В случай на забавено плащане сумата ще 
бъде завишена по право и без предварително 
известие, като върху главницата ще бъде 
начислена компенсация от 12 %, плюс лихва 
за просрочено плащане в размер на 1 % 
месечно, в който случай всяка една част от 
месеца ще се счита за цял месец до деня на 
пълното изплащане. „КИДС ЕНД СТЪФ 
МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ има също така 
правото да й бъдат възстановени всички 
съдебни разноски, както и да получи 
обезщетение за всички разходи, свързани със 
събирането на дължимите към нея суми.   
Всяко едно плащане, получено от „КИДС 
ЕНД СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“, 
първо ще бъде използвано за погасяване на 
дължимите лихви и компенсации, а след това 
за изплащане на главницата по първата 
дължима фактура. 
 
5.4. Ако дадена фактура бъде платена по-
късно, всички останали вземания, които все 
още не са дължими от Клиента, ще станат 
изискуеми по право, без изпращане на 
предизвестие.  
 
5.5. Ако поради липсващи или закъснели 
плащания на фактури платежоспособността 
на Клиента бъде подложена на съмнение, 
продавачът ще бъде в правото си да наложи 
авансово плащане или да настоява за 
предоставяне на гаранции за предстоящи 
доставки, като в противен случай „КИДС ЕНД 
СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ ще има 
правото незабавно да развали договора за 
сметка на клиента, който, при условие че това 
е оправдано, ще трябва да плати компенсация 
от 30 или повече процента върху общата цена. 
„КИДС ЕНД СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ 
ЛИМИТИД“ също така си запазва правото да 
преустанови изпълнението на всички текущи 
поръчки, без да изпраща предизвестие и без да 
дължи компенсация.  
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5.6. Нито една рекламация от страна на 
клиента няма да оказва влияние върху 
неговите платежни задължения.  
 
Член 6: Задържане 
С настоящото клиентът необратимо и по 
специален начин потвърждава, че доставените 
стоки ще останат собственост на „КИДС ЕНД 
СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ 
дотогава, докато главницата на покупната 
цена и останалите дължими суми не бъдат 
изцяло платени. В рамките на този период от 
време клиентът, под заплахата да бъде 
подведен под отговорност, няма да има 
правото да залага, да ангажира и да прехвърля 
стоките на трети лица, като той ще бъде 
длъжен да се противопоставя на всяко едно 
тяхно изземване и незабвно ще информира 
„КИДС ЕНД СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ 
ЛИМИТИД“ за това.   
 
Член 7: Отговорност 
7.1. За да бъде избегната конфискацията на 
стоки, всякакви рекламации, свързани със 
скрити в тях дефекти, трябва да бъдат 
изпратени на „КИДС ЕНД СТЪФ 
МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ чрез 
препоръчана поща най-късно след 8 дни. 
 
7.2. Клиентът следва да приема малките 
разлики между поръчката (въз основа на 
образци, модели и/или показани на витрините 
стоки) и действителната доставка, тъй като 
споменатите тук по-горе елементи служат 
единствено като индикация. Цветовете 
„Пантон“ се нанасят при спазване на най-
добрите практики, но резултат зависи винаги 
от носителя. Клиентът също така следва да 
приема и разликите между поръчаните 
цветове, както и тези при материалите и 
свръхналягането. Това ще важи и за 
доставените количества и, ако в 
потвърждението на поръчката не е посочено 
нещо друго, ще се приема разлика от около 5 
% дори тогава, когато това води до по-висока 
или по-ниска цена. В това отношение нашите 
клиенти изрично се отказват от всякакви 
съдебни искове. 
 
7.3. При всички случаи отговорността на 
„КИДС ЕНД СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ 

ЛИМИТИД“ към клиента ще бъде ограничена 
до 20 % от общата покупна цена, изключваща 
всички разходи (транспортни и други) и 
данъци (ДДС, мита и пр.), независимо от 
тяхното естество.  
 
Член 8. Права върху интелектуална 
собственост 
8.1. Ако не уговорено нещо друго, поверените 
на клиента права върху интелектуална и/или 
промишлена собственост, както и 
извършените от „КИДС ЕНД СТЪФ 
МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ работи, 
включващи модели, чертежи или други 
материали, ще продължат да бъдат 
притежание на „КИДС ЕНД СТЪФ 
МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“.  
 
8.2. С оглед на по-нататъшната експлоатация 
на неща, които са били направени от клиента 
за „КИДС ЕНД СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ 
ЛИМИТИД“, клиентът декларира, че 
разполага с необходимите права върху 
интелектуална и/или промишлена 
собственост, позволяващи му да използва или 
да създава въпросните неща. Клиентът ще 
обезщети изцяло „КИДС ЕНД СТЪФ 
МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ за всеки един 
иск, подаден от трето лице във връзка с тези 
права.  
 
8.3. Ако това не е изрично забранено от 
клиента, „КИДС ЕНД СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ 
ЛИМИТИД“ ще има правото да посочва 
доставените продукти като референция и да 
ги включва във всички свои публикации.  
 
 
Член 9: Форс мажор 
Форсмажорните обстоятелства, независимо 
от техните причини, както и всяка една намеса 
и пречка в доставките на компанията, 
всякакви непредвидени събития в „КИДС 
ЕНД СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ или 
в нейните фирми-доставчици, всякакви 
транспортни закъснения и препятствия, 
недоставянето на стоките поради стачки, 
локаут, наложени върху износа или вноса 
забрани или ограничения, пожари, 
инциденти, мобилизации, военни действия, 
бунтове или законови разпоредби ще ни дават 
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правото временно или постоянно да отменяме 
или преустановяваме нашето задължение за 
доставка, като „КИДС ЕНД СТЪФ 
МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ няма да носи 
отговорност за щетите, нанесени в резултат на 
тези събития.  
 
Член 10: Доказване 
10.1. Всички съобщения, уведомления, 
договори или друг вид документи ще се 
считат за валидно предадени от доставчика, 
ако са изпратени на посочения в договора 
адрес на клиента по ел. поща, факс или във 
всяка една друга форма на електронна 
комуникация.  
 
10.2. С изключение на препоръчаната поща, 
всички неща, изпратени на клиента по 
описания в горния член 9 начин, могат да 
бъдат оспорени пред „КИДС ЕНД СТЪФ 
МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД“ единствено при 
наличие на разписка. 
 
Член 11: Приложим закон и компетентен 
съд 
11.1. Цялото правоотношение между клиента 
и „КИДС ЕНД СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ 
ЛИМИТИД“ ще се регулира във всеки един 
аспект и при всички транзакции от 
българското законодателство, с изключение 
на чл. 11.2 от Конвенцията на ООН относно 
договорите за международна продажба на 
стоки. При възникване на спор между 
страните, компетентен за неговото решаване 
ще бъде единствено Софийският районен съд 
и помирителната комисия, ако това е уместно. 
„КИДС ЕНД СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ 
ЛИМИТИД“ си запазва правото да заведе иск 
и пред друг компетентен съд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


