
МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ БЛАНКАТА С ГЛАВНИ БУКВИ

Дистрибуторски ID No:

Договор за Дистрибуция и Продажба
Заявление и Споразумение 

Име:

Дата на раждане:

Адрес:

Пощенски kод:

Телефон:

Mобилен тел: Cтационарен тел:

E-mail

Отговорността за каквито и да е данъци (данък върху доходите, национална застраховка и т.н.), дължими за всички платени суми, се пада на независимия 
дистрибутор, а не на TIENS България ЕООД.

IBAN: 

Име на банката:

BIC:
Погрешно подадената информация може да доведе до 
забавяне на изплащането на бонусите
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TIENS България ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.Тодор Александров 28, ет.3; 
тел: +359 884 173 356; 02/ 483 67 14; web сайт: www.tiens.bg; e-mail: office@tiens.bg; ЕИК: BG201522957; 
представлявано от Айджун Ли 

Подпис на Дистрибутора: Дата:

Име:

ID

или

Име:
ID

Информация за Спонсора:

ПОПЪЛВА СЕ САМО ОТ СЛУЖИТЕЛ НА ОФИСА

Подпис на 
обработилия заявката:

Социални 
мрежи:

Facebook

Whatsapp

Line

WeChat

Viber

Други:

Директен Спонсор (виж на фиг.)

Поставен Спонсор (виж на фиг.)

Потвърждавам, че информацията относно моето спонсорство е вярна

Приел Договора/ ИМЕ:

Декларирам, че предоставената в този договор информация е вярна. Декларирам, че съм запознат и ще спазвам Политиките и Процедурите на Tiens. 

ТИЕНС България ЕООД, представлявана от Айджун Ли, от едната страна, наричана за краткост по-долу в настоящия договор ПРОДАВАЧ, и от го 
репосочената друга страна, наричана за краткост по-долу в настоящия договор КУПУВАЧ/ДИСТРИБУТОР, на основание подадено от КУПУВАЧА/
ДИСТРИБУТОР до ПРОДАВАЧА заявление за присъединяване към дистрибуторската мрежа, изградена от горепосочения Спонсор, СЕ СКЛЮЧИ 
НАСТОЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

А
А
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UU

(i)
(ii)

TIENS



І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 (1) ПРОДАВАЧЪТ възлага, а КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР приема да дистрибутира (продава) стоките от 

предлаганата от ПРОДАВАЧА продуктова гама на Tiens, наричани накратко по-долу в настоящия договор стоката, 
на трети, набрани от КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР по метода на дистрибуцията лица, представляващи потенциални 
клиенти за ПРОДАВАЧА и наричани за краткост в настоящото Крайни клиенти, за което КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР 
ще получава възнаграждение, определено в съответствие с натрупаните бонуси от реализираните обеми покупки 
за крайни клиенти при условията на Маркетинговия план и Ценоразписа на ПРОДАВАЧА, които имат характера на 
Общи условия за този договор, по смисъла на чл.298 от ТЗ и съставляват неразделна част от него.

(2) Възнаграждението по предходната алинея се определя с оглед на постигнатия от КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР 
резултат (само при реализирани покупки от КУПУВАЧА за крайни клиенти) по правилата за изплащане на бонуси, 
уредени в Маркетинговия план и Ценоразписа на ПРОДАВАЧА.

(3) КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР е длъжен да продава на крайни клиенти стоката на ПРОДАВАЧА на цените, 
определени в Ценоразписа на ПРОДАВАЧА, като няма право да завишава или занижава тези цени.

(4) ПРОДАВАЧЪТ ще прехвърля на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР правото на собственост върху стоките от 
предлаганата от ПРОДАВАЧА продуктова гама на Tiens, заявени от КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР за крайни клиенти, 
срещу което КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплаща цената на стоката в размер и при условията, уговорени в 
настоящия договор и в Маркетинговия план и Ценоразписа на ПРОДАВАЧА. 

(5) КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР се задължава да прехвърли собствеността върху стоката, получена по реда на 
предходната алинея на крайните клиенти на собствен риск и за собствена сметка.

(6) Конкретните количества, асортимент и срокове за доставка на стоката ще бъдат определени в отделни заявки, 
които ще съставляват неразделна част от настоящия договор.

(7) КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР може да изгражда собствена дистрибуторска мрежа съобразно условията за 
спонсориране на други дистрибутори, уредени Маркетинговия план на ПРОДАВАЧА.

(8) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предоставя на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР необходимите рекламни и други 
материали за осъществяване на дейностите по дистрибутирането на стоките от предлаганата от ПРОДАВАЧА 
продуктова гама на Tiens, както и да му предоставя необходимата рекламна и маркетингова подкрепа за изпълнение 
на възложените му задачи.

(9) При изпълнение на дейности по дистрибутирането на стоките от предлаганата от ПРОДАВАЧА продуктова гама 
на Tiens,  КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР действа от свое име и за своя сметка. ПРОДАВАЧЪТ не дължи на КУПУВАЧА/
ДИСТРИБУТОР разходите, сторени от последния във връзка с изпълнението на дейностите по дистрибутирането на 
стоките от предлаганата от ПРОДАВАЧА продуктова гама на Tiens. 

Чл. 2 (1) КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР има право да поиска от ПРОДАВАЧА вместо плащане на дължимо 
съгласно чл. 1 от договора възнаграждение за продадените от КУПУВАЧА на крайни клиенти стоки, да му бъде 
направена отстъпка от цената на стоката, която КУПУВАЧЪТ купува за лично потребление, съответна на дължимото 
възнаграждение по чл. 1 и изчислена съобразно натрупаните обеми бонуси съгласно Маркетинговия план и 
Ценоразписа на ПРОДАВАЧА. 

(2) Задължението на ПРОДАВАЧА да заплати дължимото възнаграждение по чл. 1 от договора на КУПУВАЧА/
ДИСТРИБУТОР за продадените от него на крайни клиенти стоки или да му направи отстъпка от цената на стоката, 
която КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР купува за лично потребление по реда на предходната алинея представлява 
задължение с право на избор съгласно чл. 130 и сл. от ЗЗД (т. нар. алтернативна престация), като правото на избор 
е предоставено на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР.

(3) При извършването на продажба по реда на този член се съставя нарочен протокол между страните, в който се 
удостоверява упражненото право на избор, предаването на стоката и направените отстъпки по реда на ал. 1.

Чл. 3 (1) С подписване на настоящия договор, КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР декларира, че е запознат със 
съдържанието и приема напълно условията на Маркетинговия план и Ценоразписа на ПРОДАВАЧА, които са му 
предадени като неразделна част от настоящия договор.

(2) ПРОДАВАЧЪТ има право да изменя Маркетинговия план и Ценоразписа едностранно, като се задължава да 
публикува същите 1 месец преди влизането им в сила на интернет-страницата си. В случай, че в 1-месечен срок 
от публикуването им на интернет-страницата на ПРОДАВАЧА, КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР не заяви писмено на 
адреса на ПРОДАВАЧА, че ги отхвърля, изменените Маркетингов план и Ценоразписа на ПРОДАВАЧА влизат в сила 
по отношение на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР и стават неразделна част от настоящия договор.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 4 (1) Срокът на действие на настоящия договор е 12 месеца, считано от дата на подписването му.
(2) В случай, че до изтичането на срока на договора КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР е реализирал покупки  на 

продукти над определения в Маркетинговия план на ПРОДАВАЧА минимум, изчислени за период от 12 месеца 
преди изтичането на срока, настоящият договор ще се счита за автоматично продължен с още 12 месеца, като това 
правило страните приемат да важиза всеки последващ 12-месечен период.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
Чл. 5 ПРОДАВАЧЪТ се задължава:
1. Да предостави на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР неексклузивно право да придобива и запространява стоки от 

предлаганата от ПРОДАВАЧА продуктова гама.
2. Да прехвърли на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР собствеността върху стоката.
3. Да заплаща на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР възнаграждението по чл. 1 от настоящия договор, дължимо за 

продадените от КУПУВАЧА на крайни клиенти стоки.
4. Да осигурява на КУПУВАЧА, вместо дължимото по чл. 1 от договора възнаграждение за продадените от 

КУПУВАЧА на крайни клиенти стоки, отстъпки от цена на продуктите, които КУПУВАЧЪТ купува за лично потребление, 
определени по реда на чл. 2 от договора и съобразно действащите към момента на покупката Маркетингов план и 
Ценоразпис на  ПРОДАВАЧА.

5. Да предаде стоката на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР съгласно уговореното в настоящия договор.
6. Да издава на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР съответен първичен счетоводен документ за извършените продажби 

съобразно начина на плащане. 
7. Да предостави стоката на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР окомплектована с етикет, който да съдържа указанията 

за употреба. 
8. Да осигури съответствието на качеството на стоката на изискванията на нормативната уредба за дадения вид 

стока и на настоящия договор.
9. Да осигури годността на стоката за ползването й по предназначение, съобразно маркирания върху всеки 

продукт срок на годност, и при условие, че КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР спазва стриктно етикетираните инструкции 
за превоз и съхранение.

10. Да публикува на интернет-страницата си всички приети от него едностранни изменения на Маркетинговия си 
план и Ценоразписа 1-месец, преди влизането им в сила.

11. Да предоставя на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР маркетингова и промоционална подкрепа при условията на 
Маркетинговия план на ПРОДАВАЧА.

12. Да издава на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР следните документи при изплащане на възнагражденията по чл. 1 
от договора за извършените продажби от КУПУВАЧА на крайни клиенти: Сметка за изплатени суми по договор и 
служебна бележка за удържани данъци и осигуровки.

13. Да състави и подпише двустранен приемо-предавателен протокол, при продажба на стоки за лично потре бле-
ние на КУПУВАЧА по реда на чл. 2 от договора, когато ПРОДАВАЧА прави отстъпка от цената на продукта вместо 
изплащането на дължимо възнаграждение по чл. 1 от договора за продадените от КУПУВАЧА на набрани от него 
клиенти стоки.

14. Да разреши смяната на дистрибуторската мрежа и спонсора на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР при подадено от 
него искане и при наличие на основателни причини за това. 

15. Да проправи или замени дефектния продукт.
ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР
Чл. 6 КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР се задължава:
1. Да спазва Маркетинговия план и Ценоразписа на ПРОДАВАЧА, като във всичките си действия се ръководи от 

тях и не им противоречи.
2. Да заплаща уговорената и определена по реда на този договор цена на стоките  и в сроковете, уговорени в 

същия.
3. Да придобие собствеността на стоката.
4. Да получи стоката в срока, на мястото и по начина, определен в настоящия договор.
5. Да прегледа стоката  за явни недостатъци в момента на получаването й.
6. Да прехвърли собствеността на стоката върху крайния клиент непосредствено след получаването й или във 

възможно най-кратък срок след това.
7. Да съхранява стоката до прехвърлянето на собствеността и предаването й на крайния клиент с грижата на 

добрия стопанин, така че да осигури правилното й съхранение и безопасност в указания от ПРОДАВАЧА срок.
8. Да продава стоката на крайни клиенти на цените, определени в Ценоразписа на ПРОДАВАЧА, като няма право 

да завишава или занижава тези цени.
9. Да носи риска от повреждането и погиването на стоката, от момента на излизането на стоката от склада на 

ПРОДАВАЧА.
10. Да не дистрибутира (да не разпространява, да не популяризира, да не представя, да не рекламира и да не 

продава) аналогична по вид стока от други лица, както и да не извършва конкурентна дейност.
11. Без съгласието на ПРОДАВАЧА да не прехвърля и да не упълномощава с правата и задълженията си по този 

договор трети лица.
12. Без писмено упълномощаване от ПРОДАВАЧА да не използва търговската му марка и емблемата му. Да не 

използва логотипи, стокови знаци и знаци за обслужване, принадлежащи на ПРОДАВАЧА, по друг начин, освен 
по предварително утвърдената от ПРОДАВАЧА форма. Да не копира стокови знаци и материали на ПРОДАВАЧА, 
охранявани от авторското право.

13. Да не регистрира и да не използва за регистрация търговски знаци на ПРОДАВАЧА или техни производни на 
какъвто и да е домейн или да ги включва в електронен адрес.

14. Да извършва дистрибутирането (продажбата) на стоката в съответствие с Маркетинговия план на ПРОДАВАЧА 
пред трети лица, представляващи потенциални крайни клиенти на ПРОДАВАЧА.

15. Да продава стоката в оригиналната опаковка. Да не преопакова, сменя или да допълва етикети на стоката, 
информационни и съпроводителни материали.

16. Да информира потенциалните клиенти на ПРОДАВАЧА за текущите промоции и провежданата промоционална 
политика на ПРОДАВАЧА.

17. Да спазва конфеденциалност по отношение на всякаква информация, представляваща фирмена тайна на 
ПРОДАВАЧА, която му е станала известна във връзка със сключването и изпълнението на настоящия договор.

18. Да пази доброто име и репутацията на ПРОДАВАЧА, на предлаганите от него продукти и услуги.

19. Да не предприема каквито и да е действия, които могат да нанесат вреда на репутацията или финансова загуба 
за ПРОДАВАЧА или за други негови дистрибутори.

20. Да обезщети ПРОДАВАЧА за всички вреди, претърпени от същия и възникнали за него в резултат от действия 
или бездействия от страна на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР.

21. Да не разпространява стоките от продуктовата гама на ПРОДАВАЧА по метода “от врата на врата”.
22. Да не разпространява стоките от продуктовата гама на ПРОДАВАЧА чрез методите на телемаркетинга или 

кореспонденция до голям брой получатели по факса, пощата или чрез друго средство за комуникация, включително 
и да не разпространява спам по електронната поща или друга форма на непоискана промоция или реклама с 
директен отговор от потребителя.

23. Да не използва подвеждащи методи за реклама на предлаганите от ПРОДАВАЧА продукти и да не 
преувеличава ползите от тях.

24. Да не поставя диагнози за медицински състояния; да не изказва твърдения, че продуктите имат терапевтични 
или лечебни свойства, или че допринасят за лечението, диагностиката, облекчаването или предотвратяването на 
което и да било заболяване или здравословен проблем; да не използва снимки, графични изображения, писмени 
материали или да отправя каквито и да е твърдения за продуктите, които не се съдържат в търговската или 
рекламната литература на ПРОДАВАЧА.

25. Да организира срещи или семинари за представяне на продуктите на ПРОДАВАЧА само с тази цел и да не 
извършва други действия, които не са съответни на целта на сбирката.

26. Да представя на ПРОДАВАЧА всички формуляри и заявления, които е получил от клиенти (дистрибутори или 
купувачи) на ПРОДАВАЧА на следващия работен ден, след деня, в който са получени. 

V. ЦЕНА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 7 (1) КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР  се задължава да заплаща на ПРОДАВАЧА цена за стоката, която купува 

за набрани от него крайни клиенти съобразно доставяното количество и по действащия към момента на доставката 
Ценоразпис на ПРОДАВАЧА, оповестен на интернет-страницата на дружеството или по друг подходящ начин.

(2) КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР се задължава да заплаща цената по предходната алинея в момента на полу-
чаването на всяка отделна пратка от стоката, удостоверена по подходящ начин, в зависимост от начина на достав-
ката (посредством стокова разписка, товарителница, двустранен протокол и др.).

(3) Плащането на цената по предходните алинея се извършва в брой на касата на дружеството, с наложен платеж, 
банков превод или по друг уговорен от страните начин и съобразно уговорения начин за предаване на стоката.

(4) За извършеното плащане по предходните алинеи ПРОДАВАЧЪТ се задължава да издаде съответен първичен 
счетоводен документ в зависимост от начина, по който е извършено плащането - Касов бон при плащане в брой. При 
желание от страна на купувача фирмата може да издаде фактура в пет дневен срок от получаване на плащането.

Чл. 8 (1) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да заплаща на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР възнаграждението по чл. 1 от 
договора за извършените продажби на стоката от КУПУВАЧА на набрани от него крайни клиенти при условията на 
Маркетинговия план и Ценоразписа на ПРОДАВАЧА.

(2) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да изплаща възнаграждението по предходната алинея веднъж месечно. За 
целите на настоящия договор страните приемат, че отчетният месец обхваща периода от 25-то число на предходния 
месец до 24-то число на настоящия месец.

(3) ПРОДАВАЧЪТ се задължава при извършване на плащанията по предходната алинея да съставя следните 
документи: 

1.Сметка на изплатени суми по договор
2. Служебна бележка за удържани данъци и осигуровки
VІ. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 9 (1) Стоката следва да бъде предадена от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР в 7-дневен срок от 

получаване на поръчката чрез подадения от КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР поръчков лист, ако ПРОДАВАЧЪТ разполага 
на склад с исканите количества. 

(2) В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не разполага на склад с исканото количество, той е длъжен по подходящ начин да 
уведоми за това КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР. 

Чл. 10 (1) Предаването на стоката се извършва в офиса на ПРОДАВАЧА в гр. София или с куриер, в зависимост 
от конкретната договореност между страните за всяка пратка от стоката.

(2) Предаването на стоката се удостоверява по подходящ начин чрез подписването на съответен документ 
(стокова разписка, товарителница, протокол и др.), в зависимост от начина, по който се предава стоката.

(3) Право от страна на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР да подписват документите, удостоверяващи предаването на 
стоката, освен него, имат и лицата от неговото домакинство или такива, с които той се намира в родствена връзка.

Чл. 11 (1) Разходите по предаването на стоката, включително меренето и тегленето, са за сметка на ПРО ДА-
ВАЧА.

(2) Разходите по приемането на стоката, включително транспортни разходи, се за сметка на КУПУВАЧА/
ДИСТРИБУТОР.

Чл. 12 ПРОДАВАЧЪТ предава по реда на предходните членове на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР всички необходими 
материали за изпълнение на дейностите по дистрибутирането на продуктите на ПРОДАВАЧА. 

Чл. 13 Собствеността върху стоката и рискът от погиването и повреждането й преминават от ПРОДАВАЧА върху 
КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР в момента на излизането на стоката от склада на ПРОДАВАЧА и предаването й на 
КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР или на съответния превозвач (куриер), ако предаването на стоката се извършва чрез 
куриер.

 VІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 14 (1) Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое 

задължение по него.
(2) Изявлението за разваляне на договора следва да е в писмена форма и се връчва на насрещната страна на 

адреса, посочен в настоящия договор или последния валиден по договора адрес.
Чл. 15 В случай, че ПРОДАВАЧЪТ развали договора при условията на предходния член, той прехвърля в мрежата 

на спонсора от горно ниво на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР всички спонсорирани от него дистрибутори всички 
негови квалификации и целия обем продажби, постигнати за периода на виновното неизпълнение на КУПУВАЧА/
ДИСТРИБУТОР, включително корекция на всички бонуси и отстъпки, платени на мрежата над него. 

Чл. 16 В случай, че от действия или бездействия от страна на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР спрямо трети лица, 
възникнат вреди за ПРОДАВАЧА, КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР е длъжен да ги обезщети.

Чл. 17 ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност при невъзможност да извърши доставка на стоката поради закъснение 
или липса на производство, поради липса на складови наличности, поради произшествия, пожар, наводнение, 
действие на държавните власти или поради всякакви други пичини, които могат да се определят като форсмажор.

 VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18 (1) Договорът се прекратява:
1. По взаимно съгласие на страните.
2. С изтичане срокът на действие, в случай, че същият не е продължен по уредения в настоящия договор ред.
3. С 1-месечно писмено предизвестие от всяка една от страните.
4. Без предизвестие от ПРОДАВАЧА в следните случаи: ако КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР  предостави на ПРОДА-

ВАЧА невярна информация във връзка със сключването и изпълнението на настоящия договор; или е осъден за 
престъпление от общ характер; или при изпълнението на настоящия договор си служи с неморални средства; или 
с действията си оронва доброто име или търговската репутация на ПРОДАВАЧА; ако КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР 
продава стоката на цени, по-ниски или по-високи от пределните продажни цени, определени в Ценоразписа на ПРО-
ДАВАЧА; или ако КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР извърши каквото и да е нарушение, което ПРОДАВАЧЪТ е поискал 
да бъде отстранено (преустановено) и в указания от него срок това не е сторено. 

5. Автоматично по силата на настоящата клауза от договора, когато КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР в продължение 
на 12 месеца, от дата на сключване на договора, не е извършил нито една покупка. КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР 
след прекратяване на договора по този ред има право да закупува стоки за лично потребление без да ползва 
отстъпки въз основа на натрупани бонуси и по Ценоразписа за краен потребител.

6.  Със смъртта на  КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР, ако наследниците му не са встъпили в правата и задълженията 
му по договора по реда на следващия член.

7.  С 1-месечно предизвестие от ПРОДАВАЧА, когато в срока по чл.3, ал.2, изр.2 КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР 
писмено е отхвърлил изменените Маркетингов план и Ценоразписа на ПРОДАВАЧА.

(2) Когато договорът бъде прекратен на някое от основанията от предходната алинея, изградената от КУПУВАЧА/
ДИСТРИБУТОР дистрибуторска мрежа се прехвърля към неговия спонсор.

Чл. 19 При смърт на КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР наследниците му могат да поемат правата и задълженията на 
наследодателя си по настоящия договор след изричното писмено съгласие от страна на ПРОДАВАЧА. 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 20 Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по съгласие на двете страни, изразено 

в писмена форма.
Чл. 21 (1) Всички съобщения и уведомление между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма за 

действителност и ще се отправят на адресите на страните, посочени в легитимацията по настоящия договор. 
(2) В случай, че някоя от страните промени постоянния си адрес (адреса си на управление) или адреса са си 

за кореспонденция, ако той е различен от постоянния адрес (адреса на управление), е длъжна в 7-дневен срок от 
промяната на обстоятелството да уведоми за това другата страна.

(3) В случай, че страната не е изпълнила задължението си по предходната алинея, всички съобщения, връчени на 
последния валиден по договора адрес, се считат валидно връчени на страната.

Чл. 22 КУПУВАЧЪТ/ДИСТРИБУТОР е уведомен от ПРОДАВАЧА, че информацията, която е предоставил и която 
касае личните му данни, ще бъде съхранявана през времетраенето на настоящия договор от ПРОДАВАЧА на хартиен 
носител и/или в компютърна база данни и ще бъде използвана с оглед изпълнение на договорните задължения. 

Чл. 23 Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на настоящия договор ще се разрешават от стра-
ните по пътя на преговорите и взаимни отстъпки. При непостигане на съгласие, споровете ще се решават по съдебен 
ред.

Чл. 24 Настоящият договор има характерът на договор за дистрибуция на стоки, продавани от ПРОДАВАЧА на 
КУПУВАЧА/ДИСТРИБУТОР за крайни клиенти. Клаузите на настоящия договор следва да се тълкуват като клаузи на 
договор за дистрибуция, а не като клаузи на договор за поръчка, на договор за франчайзинг, трудов договор, договор 
за представителство, договор за агентство, договор за съвместна дейност.

Чл. 25 Нищожността на някоя клауза в договора не влече нищожност на другите клаузи или на договора като 
цяло.

 

ПРОДАВАЧ: ..............................................  КУПУВАЧ / ДИСТРИБУТОР:............................................
                                    подпис                      подпис
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