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Днес ………..2016 г. между :
1. .”СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, ЕИК 117001983, със седалище и адрес на
управление: гр.Русе, бул. ”Тутракан”, №71; адрес за кореспонденция: гр. Русе
7003, бул.”Тутракан”, №71, ПК 107, тел. 082/880800, факс 082/831112, е-mail:
trade@freezone-rousse.bg, представлявано от Димитър Недялков, Изпълнителен
директор, наричано за краткост ПРОДАВАЧ,
и, от друга страна
2………………………………………………………………………………………………...,
ЕГН/ЕИК …………………………, с адрес:………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….....,
тел……..…………………, факс:……..……………., е-mail:…………………………...,
представлявано от……………………..……………………….…………………………..,
наричан/о по-долу КУПУВАЧ,
се сключи настоящият договор, по силата на който страните се договориха за
следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ПРОДАВАЧЪТ продава, а КУПУВАЧЪТ купува 1 /един/ бр. автомобил марка:
„Skoda”, модел: „Superb”, рама №: TMBBG63U249065035, двигател №:
BDG035531, цвят: тъмно сив металик, с Рег. № Р 3705 АР в състоянието, в
каквото се е намирал в момента на огледа.
II.СРОК НА ДОГОВОРА
2.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде автомобила по т.1 на КУПУВАЧА
в рамките на 5 /пет/ работни дни след подписване на настоящия договор и
извършено плащане съгласно раздел ІІІ от договора.
2.2. При предаването на автомобила се подписва приемо - предавателен
протокол, който след подписването му от двете страни, става неразделна част от
настоящия договор.
2.3.
Собствеността и рискът от погиването или повреждането на
автомобила преминават върху КУПУВАЧА от момента на предаването му от
ПРОДАВАЧА, удостоверено с приемо – предавателен протокол по т.2.2.
III.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Обща продажна цена на автомобила с ДДС е в размер на ………….
/……..……………………………………… ………………………………../ лева.
3.2. Плащането се извършва в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от
подписването на договора, срещу издадена от ПРОДАВАЧА и предоставена на
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КУПУВАЧА данъчна фактура.
IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
4.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде описания автомобил на КУПУВАЧА
в срока и при условията на настоящия договор.
4.2. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде описания по-горе автомобил, в
състоянието, в което се намирал в момента на огледа, ведно с всичките
документи и принадлежности, числящи се към него.
4.3. ПРОДАВАЧЪТ има право да получи цената за продавания автомобил.
V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
5.1.КУПУВАЧЪТ се задължава:
5.1.1.Да заплати уговорената продажна цена по определения в раздел III от
настоящия договор начин и размер, преди подписването на
приемо предавателен протокол.
5.1.2. КУПУВАЧЪТ е длъжен да получи описания автомобил от ПРОДАВАЧА, при
спазване на условията по настоящия договор.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
6.1.Настоящият договор се прекратява:
6.1.1 С изпълнение на всички задължения на страните за времето на уговорения
срок;
6.1.2.По
взаимно
съгласие
между
страните,
изразено
писмено.
6.1.3. При забава на заплащането на дължимата сума с повече от 10 /десет/ дни,
ПРОДАВАЧЪТ може едностранно да развали договора без да дава
допълнителен срок на КУПУВАЧА, което не е основание ПРОДАВАЧЪТ да не
претендира за неустойки, съгласно раздел VII от настоящото споразумение.
VII. САНКЦИИ
7.1. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ или КУПУВАЧЪТ е в забава при изпълнение на
условията по договора, виновната страна дължи неустойки в размер на 0,2 % на
ден върху стойността на договора, без ДДС, но не повече от 10% от стойността на
договора.
7.2. Санкцията за забава не освобождава виновната страна от задълженията и
отговорностите по настоящия договор.
7.3. При неизпълнение на задълженията по този договор неизправната страна
носи отговорност пред изправната за вреди и пропуснати ползи, съгласно
действащите нормативни актове.
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
8.1. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и
уведомления помежду си само в писмена форма.
8.2. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на
настоящия договор чрез разбирателство и взаимни отстъпки.
8.3. Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат
спора пред съда.
8.4. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
гражданското законодателство на Република България.
8.5. Неразделна част от договора са:
1. Свидетелство за регистрация на МПС № Р 3705 АР
2. Квитанция за платен данък върху превозните средства № Р 3705 АР за 2015
год.
3. Декларация по чл. 264, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс.
4. Застрахователна полица – гражданска отговорност за МПС № Р 3705 АР.
5. Приемо – предавателен протокол (след подписването му от страните);
Настоящият договор се състои от три страници и се изготви и подписа в три
еднообразни оригинални екземпляра – един за КУПУВАЧА и два за ПРОДАВАЧА.

За ПРОДАВАЧ : .......................................
/ Д. Недялков /

За КУПУВАЧ:.....................................
/………………………/

