
Общи условия за продажба и доставка  

1. Област на валидност Ние, ФРАНКЩАЛ ГмбХ – търговия с тръби и стомана предлагаме продажба и доставка на 

представените стоки, както и оферти за изработка в рамките на управлявания от домейн www.thesteel.com (респ. различни 

сайтове в страната) наш онлайн клиентски портал. Тези Общи условия за продажба и доставка важат за ползването на 

онлайн клиентския портал и всички предлагани услуги и сервиз. Онлайн клиентският портал е със защитени авторски 

права.  

В хода на първоначалната регистрация в онлайн клиентския портал потребителят потвърждава тези Общи условия за 

продажба и доставка, които са му предоставени в напечатана форма и на разположение за съхранение, и декларира своето 

съгласие със съдържанието. След първоначалната регистрация тези Общи условия за продажба и доставка важат за всички 

търговски отношения, които се сключват между нас и потребителя при ползването на онлайн клиентския портал. Освен това 

тези Общи условия за продажба и доставка важат също за всички направени от потребителя след неговата регистрация 

телефонни поръчки, респ. повторни поръчки на предлаганите в онлайн портала стоки, услуги и сервиз.  

Промени и допълнителни уговорки изискват писмено потвърждение за своята валидност и важат само за съответния 

единичен случай. Имащи друг смисъл условия за покупка на потребителя се намират в противоречие с това; те също не ни 

задължават тогава, когато ние при сключването на договор не ги възразяваме още веднъж. Препращането на потвърждението 

за поръчка също не важи като признаване на условията на потребителя.  

2. Регистрация Използването на онлайн клиентския портал е привилегия за регистрирания потребител. Офертите на 

онлайн клиентския портал са насочени към предприятия по смисъла на австрийския Закон за потребителите. Не 

съществуват претенции за регистрация. Запазваме си правото да изискаме в рамките на регистрацията доказателства за 

самоличността и платежоспособността на потребителя, както и за представителните правомощия на търгуващите от името 

на потребителя лица, и да откажем регистрация на лице без посочване на причини.  

В рамките на регистрацията потребителят трябва да подаде всичката необходима информация пълно и достоверно и при 

всякакви последващи промени незабавно да ги актуализира. След достоверното подаване на изисквани в процеса на 

регистрация данни и приемането на регистрацията от наша страна, потребителят получава потвърждаващ имейл с линк за 

активиране и за завършване на регистрацията. След тази първоначална регистрация потребителят може да се вписва в 

онлайн клиентския портал чрез подаване на своите лични данни за достъп (потребителско име и парола).  

Потребителят се задължава да опази в тайна своите данни за достъп и да ги пази от достъп на неоторизирани трети лица. За 

опазването в тайна и защитата на данните за достъп е отговорен само потребителят. Ако той предаде своите данни за достъп 

на трети лица, то той се задължава да обвърже третото лице със спазването на Общите условия за продажба и доставка. 

Потребителят отговаря пред нас за всички щети, които ние ще понесем, ако той не е предприел това обвързване. 

Предходното условие не важи при непозволено използване на данните за достъп от трето лице, за което потребителят няма 

вина. При загуба на данните за достъп или ако съществува съмнение, че неоторизирано трето лице има информация за 

данните за достъп, потребителят е задължен, да ни информира незабавно по имейл на office@frankstahl.com, за да може да 

се направи запор на потребителската сметка.  

3. Сключване на договор: Ако потребителят (наричан по-долу също "Купувач") натисне в онлайн клиентския портал 

бутона "Поръчай сега", той ни подава обвързващо предложение за покупка на избраните стоки и услуги. Приемането на 

това предложение и с това сключването на договор става чрез изпращане на потвърждение за поръчка до купувача по 

имейл на посочения при регистрацията имейл адрес. Запазваме си правото преди приемането на поръчка да изискаме 

доказателство за идентичността и платежоспособността на купувача, както и за представителните правомощия на 



търгуващите от името на потребителя лица.  

4. Цени: Ако взаимно не е договорено нищо, то за пресмятане се ползват валидните продажни цени в деня на доставка, а 

транспортните и други странични разходи се начисляват отделно. Евентуално дадено сконто и отстъпки важат само за 

съответната доставка и не се дават за евентуални следващи поръчки, респ. - доставки – това също и ако ние при 

последващи поръчки, респ. – доставки, не възразяваме на евентуално предприети от купувача удръжки.  

5. Плащане: Приемаме посочените в онлайн клиентския портал платежни средства. Не се приемат чекове и менителници. 

Ако сроковете за плащане не са спазени, имаме правото по наш избор (i) да начислим лихви за просрочие в размер на 9,2 

проценто пункта върху базисния лихвен процент, независимо от вината да изискаме разходите в извънсъдебни мерки  
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за принудително изпълнение и за внасяне и да поискаме обезщетение за възникналите за нас щети, или (ii) да се откажем от 

договора и да изискаме обезщетение за неизпълнение. В крайна сметка независимо от вината на купувача ние имаме правото 

да поискаме, респ. да задържим договорения аванс, но най-малко 15% от цената като неустойка. Задължението за плащане 

на неустойка не възпрепятства предявяването на претенции за произтеклите от това щети. Дадените срокове за плащане 

започват да текат от датата на издаване на фактура. Ако сроковете за плащане не са спазени, ние също имаме право да 

изискаме веднага всички полагащи ни се вземания спрямо купувача.  

6. Срок на доставка и на приемане: Нашите данни за срок на доставка принципно са необвързващи. Не носим 

отговорност за всякакъв вид закъснения от страна на заводите-доставчици. Нашите доставни задължения са при условие 

на правилно и навременно самоснабдяване, освен ако неправилното и ненавременно самоснабдяване не е по наша вина. 

Изключени са претенции на купувача за обезщетение поради закъсняло изпълнение. Купувачът е задължен да приеме 

стоките веднага след уведомяването от отдел подготовка на товара. При забавяне на приемането купувачът започва да 

дължи лихва за склад при условие на иначе полагащите му се права. Доколкото са възможни частични доставки, по наш 

избор ние можем да доставяме и на части. Всяка частична доставка важи като сделка сама за себе си и може да бъде 

фактурирана от нас отделно. При стоки, които се произвеждат в големи количества, не поемаме никаква гаранция за 

безусловното спазване на поръчаните бройки. Eвентуално повече произведени бройки в рамките на обичайния допуск 

трябва да се приемат от възложителя на същата цена. Задълженията и сроковете за доставка са в застой, ако купувачът се 

бави с плащането или не предприема необходимите действия за изпълнение на поръчката. Всяка промяна на поръчката 

води до промяна на първоначалната необвързваща дата на доставка. При прибиране на стоката от клиента или от 

упълномощено от него трето лице (най-вече фирма за спедиция), клиентът трябва да се погрижи предоставеното от него 

превозно средство, както и средствата за обезопасяване на товара, да са предназначени за законосъобразно натоварване на 

поръчаните от него стоки. Ако не е възможно законосъобразно натоварване на предоставеното от него превозно средство 

или необходимите средства за обезопасяване на товара не са достатъчно, имаме право да откажем натоварването и да 

начислим на клиента възникналите ни разходи. Отказването на натоварването по вече посочените причини не освобождава 

клиента от задължението за вземане.  

7. Изпращане: Ако при поръчката не са направени определени предписания за изпращане, транспортирането се 

предприема по най- добра преценка, но без каквато и да е отговорност за най-евтина транспортна такса. Изпращането 

става също при нефранко доставка по изключение на риск на купувача. Цените се разбират с добавяне на опаковката (виж 

www.frankstahl.com/Verpackung/Lgs.pdf ), опаковъчният материал не се взема обратно. Стоки, които се изпращат директно 

на трето лице, по отношение на външното и вътрешното състояние се смятат с доставянето им за безусловно доставени и 

за окончателно приети.  

8. Запазване на собствеността: До пълното плащане на всичко дължимо към нас доставените стоки остават наша 

изключителна собственост. Всичко дължимо представлява както нашето вземане от доставката на стоките, така от 



доставката на други стоки или по други правни причини. Запазването на собствеността изчезва едва след плащането от 

купувача на всичко дължимо към нас. Това важи най-вече за получаващо се за плащане салдо на купувача от текущи 

отношения. Ако купувачът се забави с плащанията, имаме право по всяко време, също без да се отказваме от договора, да 

изискаме стоките. Подаването на жалба върху цената или частична сума не премахват нашето право на запазване на 

собствеността. Докато съществува нашето право на запазване на собствеността, ние имаме право също при всички случаи 

да се откажем от договора. В случай на отказ от договора купувачът получава само сумата за върнатите стоки, която 

отговаря на стойността на стоките към момента на връщането с приспадане на възникналите за нас разходи за 

извършените манипулации, транспортни разходи и други възникнали за нас щети след отказването от договора, 

включително пропуснати ползи. Ако нашето право за запазване на собствеността е в сила, купувачът може да разполага 

със стоките само след нашето предварително писмено съгласие. В случай на разпореждане със стоката ние придобиваме 

автоматично всички вземания и претенции, които се полагат на купувача от разпореждането със стоката. В случай на 

смесване или преработка на стоката вместо на купувача на нас се полагат всички произхождащи от това права от 

съсобственост. При всички случаи купувачът трябва да ни уведоми незабавно преди налагане на запор от трета страна или 

други претенции към доставените стоки. Ако купувачът не плати на уговорената дата отразената цена в издадената му 

фактура, включително посоченото ДДС, купувачът трябва да обезпечи нашите неплатени вземания чрез заявяване на 

достатъчно заложно право по наш избор или върху принадлежащ на купувача поземлен имот, или върху предмети от 

материалния актив, върху притежавани от купувача дялове в трети предприятия, върху предмети от стоковия резерв, 

върху банкови наличности във финансови институти в страната, както и върху безусловни вземания от договорно 

извършени доставки и извършена работа към безупречни от гледна точка на платежоспособност клиенти, съответно до 

размера на дължимите вземания по продажната цена.  

9. Изключване прехвърлянето на права:  
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Прехвърлянето на правата от договора за доставка върху трети лица е недействиетелно без нашето писмено разрешение.  

10. Гаранции: Продавачът трябва да провери стоката веднага през приемането, респ. пристигането на мястото на 

предназначение и да претендира към нас рекламация за дефекти незабавно писмено, доколкото не се касае за скрити 

дефекти. Скритите дефекти трябва да се рекламират при нас незабавно писмено с разпознаването им от купувача. 

Договореният гаранционен срок е шест месеца. При навременно и обосновано намерени недостатъци по наша преценка 

срещу връщане на дефектните стоки издаваме на купувача кредитно известие или извършваме безплатна замяна. 

Изключва се правото на отказ от договора, респ. прекратяване от страна на купувача. Изключена е възможността за 

специален регресен иск съгласно § 933 b ABGB след изтичане на срока на гаранцията. Франкщал доставя в рамките на 

посочените в неговите документи стандарти, респ. спецификации. Всички превишаващи това обещания във връзка със 

специалната пригодност и изисквания имат нужда без изключение от писмено съгласие на оправомощения представител 

на Франкщал.  

11. Право на обезщетените: Доколкото е законово допустимо, ние отговаряме само за преднамерено или крайно грубо 

небрежно поведение от наша страна. Права на обезщетение, особено предявените вместо претенции за гаранция, изтичат в 

рамките на шест месеца от уведомяването от купувача за щетата и причинителя. Ако купувачът или друг наш договорен 

партньор препродава пуснатите от нас в обръщение и продавани продукти, той е задължен да обвърже неговия купувач 

изцяло със съдържанието на по-горната наредба, и да ги задължи за препредаване на всички следващи купувачи. 

Купувачът или друг наш договорен партньор отговаря спрямо нас за всички щети, които ще понесем, ако не бъдат 

изпълнени предходните обвързаности. Под препродаване се разбира всяко предоставяне на следващ купувач, било то в 

необработена или в обработена форма в рамките на провеждането на работите (напр. монтаж в тръбопроводна мрежа или 

други конструкции).  



Не носим отговорност за щети, които са възникнали от непозволено използване на онлайн клиентския портал или въз основа 

на недобросъвестно управление на данните за достъп от потребителя или неопазени в тайна данни за достъп. Ние не 

отговаряме за всякакви прекъсвания или повреди във връзка с ангажирането на сервиза и услугите на онлайн клиентския 

портал. Освен това са валидни всички изключвания на гаранции от Закона за електронна търговия /E- Commerce-Gesetzes - 

BGBl. I Nr. 152/2001 във валидната версия).  

Потребителят се задължава да спазва тези Общи условия за продажба и доставка, както и съответните законови наредби и 

да не използва онлайн клиентския портал злоумишлено. Ако потребителят наруши това задължение, той трябва да ни 

предпазва във връзка с това от щети и искове.  

12. Забрана за уравняване: Уравняване с насрещни вземания срещу наши вземания не се допуска, освен ако не бихме 

признали подобно уравняване изрично цифрово и писмено в единичен случай.  

13. Освобождаване от изпълнението на сключените договори: Форсмажорни обстоятелства и техните последствия ни 

освобождават от задължението за доставка. Промени в платежоспособността на клиента ни дават право да се откажем от 

покупката, или да изискаме авансово плащане или гаранция. В този случай възложителят е отговорен за разходите, които 

са възникнали за нас във връзка с дадената поръчка. Изключени са претенции за обезщетение на купувача по тези 

причини.  

14. Защита на данни1 Данните на потребителя се запаметяват и обработват от нас при спазване на законовите наредби за 

защита на данните. Ние гарантираме правно обоснована защита на данните, които се появяват в онлайн клиентския 

портал, по реда на действащите законови разпоредби (Австрийско право за защита на данните, Европейско право за 

защита на данните и съответно приложимите разпоредби за защита на данните).  

15. Приключване ползването на онлайн клиентския портал Работата на онлайн клиентския портал продължава до 

момента на отмяна, ние имаме правото да спрем изобщо възможността за ползване на онлайн клиентския портал по всяко 

време. Задължението за изпълняване на съществуващите договори остава незасегнато от това.  

16. Промени на тези Общи условия за продажба и доставка  

1 Правната квалификация за защита на данните се базира на използването на данните съгласно предадените стандартни 

употреби SA001, SA007 и SA022.  
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Определенията на тези Общи условия за продажба и доставка могат да бъдат променени от нас по всяко време, като подобни 

промени се оповестяват преди влизането им в сила на онлайн клиентския портал и с пращане текста на договора на 

потребителите по имейл. Ако потребителят не възрази на промените писмено с имейл до office@frankstahl.com или писмо 

до [FRANKSTAHL Rohr- und Stahlhandelsg.m.b.H A-1030 Wien, Esteplatz 6] в рамките на 4 седмици от споменатото 

оповестяване, оповестените промени се считат за приети.  

17. Недействителност на отделни условия: Ако отделни условия от тези Общи условия за продажба и доставка са 

недействителни, това не засяга валидността на останалите условия от тези Общи условия за продажба и доставка, както и 

сключения договор. Недействителните или недопустими условия, по смисъла на получаващата валидност редакция, трябва 

да се заменят с такива, които са най- близо до тях по смисъл и икономически цели. Това условие важи по смисъл също и за 

всички пропуски в текста.  



18. Допълнителни (форсмажорни) условия. Форсмажорни обстоятелства, природни бедствия, епидемии или 

пандемии (напр.: Corona / Covid-19, Sars, Mers и др.), както и други обстоятелства извън нашия контрол, които 

възпрепятстват изпълнението на договора за продажба и доставка, при които ние не носим отговорност и  ни 

освобождава от задължението за доставка. Това важи по-специално, ако доставката е въз основа на административни 

заповеди за справяне с болести, епидемии или пандемии (например карантина, затваряне на райони или други мерки 

взети в съответствие със здравната политика) и техните последици. Промените в кредитоспособността на клиента, 

които застрашават изпълнението на задълженията към нас, ни дават право да се откажем от договора или да 

поискаме авансово плащане или гаранция. Промените в кредитоспособността на клиента, които застрашават 

изпълнението на задълженията към нас, ни дават право да се откажем от договора или да поискаме авансово 

плащане, или гаранция. В този случай клиентът носи отговорност за възникналите за нас разходи във връзка с 

направената поръчка. Обезщетения за претърпени  вреди от клиента по тези причини са изключени 

19. Приложимо право, място на изпълнение и подсъдност: Тези условия за продажба и доставка, както и всички 

направени с нас споразумения, подлежат на австрийското право, с изключение на колизионни норми.  

Изключва се прилагането на UNCITRAL-Спогодбата за търговското право 1980.  

Мястото за изпълнение на доставките и плащанията е Виена.  

За всички възникнали от договорните отношения спорове е компетентен изключително отговорния за случая съд за Виена-

Център. 06/2016  
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