GENERAL TERMS AND CONDITIONS
AND SPECIFIC
ON-LINE SALE SERVICES TERMS

Applicable as of 14th of August 2018
1.

Definitions

ОБЩИ УСЛОВИЯ
И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ
ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ
Приложими, считано от 14 август 2018 г.
1. Определения

Origin Country Shopping Address/Origin Country
Delivery Address means the address in the Origin
Country, where the Service Provider ensures the initial
taking-over of the Parcel arriving at such address; the
Origin Country Shopping Address is decided by the
Service Provider.

Адрес за пазаруване в страна на произход/адрес
за доставка в страна на произход – това е
адресът в Страната на произход, където
Доставчикът на услуги осигурява първоначалното
получаване на Пратката, доставена на съответния
адрес; адресът за пазаруване в страната на
произход се определя от Доставчика на услуги.

Third Party Address means the address located in the
same country with the Origin Country Shopping Address,
where the Client may order the Service Provider to
deliver the return Parcel, against payment of the
corresponding Price.

Адрес на трета страна – това е адресът в
държавата, в която се намира Адресът за пазаруване
в страната на произход, където Клиентът може да
заяви на Доставчика на услуги да достави Върнатата
пратка срещу плащане на съответната цена.

Order means, (i) in respect of Initial Mandate Services,
the placement of an order on the website of a Third Party,
provided that the Origin Country Shopping Address is
indicated by the Client to the Third Party as the delivery
address for that Parcel, respectively (ii) in respect of the
Return Mandate Services, the placement of an order,
directly in the Account, for the Service Provider to ensure
the Return Mandate Services with respect to a returned
Parcel (i.e. a Parcel that previously made the object of
the Initial Mandate Services provided by the Provider, to
the same Client).

Поръчка – (i) във връзка с упълномощените услуги
това е подаването на поръчка в уебсайта на Трета
страна, стига Адресът за пазаруване в страната на
произход да е посочен от Клиента на Третата страна
като адрес за доставка на конкретната Пратка, и (ii)
във връзка с Упълномощените услуги за връщане,
това е подаването на поръчка, директно от Акаунта
(Профила), за да може Доставчикът на услуги да
осигури Упълномощена услуга за връщане по
отношение на дадена Пратка (т.е. пратка, която
преди това е била предмет на упълномощените
услуги, предоставени от Доставчика на същия
Клиент).

Contract / Distance Contract means a contract
executed by and between the Service Provider and the
Customer for the provision of Services under these
Terms and Conditions.

Договор/договор от разстояние – това е
договор, сключен между Доставчика на услуги и
Клиента за предоставяне на Услуги съгласно
настоящите Общи условия.

Account
means the relevant section of the
Website covering the data generated by the
users/Customer registering on the Site whereby the
Customer can view, at any time (by an equipment
connected to a suitable internet connection and by using
the e-mail address and the password chosen by the
Customer upon the registration on the Website), the
status of Service execution, including the ones in the
Customer’s history. If the user / Customer personalizes
his / her Account, the Account shall cover also the
user’s/Customer’s profile. For the avoidance of any
doubt, based on the data provided by the user upon the
registration on the Website, the Service Provider shall
configure the section “Origin Country” in the
Customer’s Account, and the Customer shall have to use
precisely the data under this section for completing any
purchase process on a Third party website (according to
these terms) for benefiting of the Services;

Акаунт – това е раздел от Уебсайта, който обхваща
данните, генерирани от потребителите/Клиента,
които се регистрират на Сайта, откъдето Клиентът
може да преглежда по всяко време (с помощта на
оборудване, свързано с интернет и с използване на
имейл адрес и парола по избор на Клиента по време
на регистрацията в Уебсайта) статус/етапа на
изпълнение на Услугата, включително история на
услугите. Ако потребителят/Клиентът персонализира
своя Акаунт, в понятието „акаунт“ се включва също
така и профилът на потребителя/Клиента. С цел
избягване
на
съмнение,
въз
основа
на
предоставените при регистрация данни, Доставчикът
на услуги конфигурира раздела „Страна на
произход“ в Клиентския акаунт, а Клиентът е
задължен да използва именно данните от този
раздел, за да извърши покупка от уебсайт на Трета
страна (съгласно настоящите условия), за да може
да се възползва от Услугите;

the Service Provider shall not be liable for the wrong data
contained by the Origin Country / data omission from the
Origin Country introduced by the Customer, including the
case where due to such errors / omissions or for any
other reason, the Parcel fails to reach the Origin Country
Shopping Address, or fails to be uniquely related to the
Customer. Also, the Account must be used by the
Customer for ordering Return Mandate Services.

Доставчикът на услуги не носи отговорност за
погрешно въведени или пропуснати данни относно
Страната на произход, включително в случаите,
когато поради такива грешки/пропуски или поради
каквато и да било друга причина, Пратката не
достигне Адреса за пазаруване в страната на
произход или конкретния Клиент. Също така
Акаунтът се използва от Клиента за поръчване на
Упълномощени услуги за връщане.

Destination Country – is Bulgaria, i.e. the country
where the Service Provider ensures, at the Destination
Warehouse, the handing-over of the Parcel to the Client,
respectively the preparation of the Returned Parcel for
its return to the Initial Warehouse abroad.

Страна по местозначение – това е България, т.е.
държавата, в която Доставчикът на услуги гарантира
предаването на Пратката към Клиента в Склада по
местозначение или подготовката на Върнатата
пратка за връщане до Първоначалния склад в
чужбина.

ESWD Customer Code means an unique code in the
“ESWD XXXXXXXX” form, assigned by the Service
Provider to each Customer upon registration on the
Website. The ESWD Customer Code must be used by
the Customer each time when placing the Order.

Клиентски код ESWD – това е уникален код във
формат ESWD XXXXXXXX, назначен от Доставчика
на услуги на всеки Клиент при регистрацията му в
Уебсайта. Клиентският код ESWD се използва от
Клиента при всяко подаване на Поръчка.

For the clarity purposes, below is the example as to how
the ESWD Customer Code and the Origin Country
Shopping Address must be indicated by the Customer
when placing an Order for Initial Mandate Services:

С цел по-голяма яснота, по-долу е поместен пример
за това по какъв начин се посочва клиентският код
ESWD и Адресът за пазаруване в страната на
произход от страна на Клиента при заявяване на
Поръчка за упълномощени услуги:

Name Surname: e.g. Daniela Popescu Address Line 1:
e.g. Eshop 12345678
Address Line 2: e.g. 700 Avenue West, Skyline 120
Town/City: e.g. Great Notley, Braintree
County: e.g. Essex
Postcode / ZIP code: e.g. CM77 7AA Country: e.g.
United Kingdom
Telephone: e.g. + 44 2035144847 [i.e. the telephone
number assigned at the Origin Country Delivery
Address]

Име, фамилия: напр. Даниела Попеску
Адрес 1: напр. Eshop 12345678
Адрес 2: напр. 700 Avenue West, Skyline 120
Град: напр. Грейт Нотли, Брейтри
Окръг: напр. Есекс
Пощенски код: напр. CM77 7AA
Държава: напр. Обединено кралство
Телефон: напр. + 44 2035144847 [т.е. телефонният
номер, посочен за Адреса на доставка в страната на
произход]

For the avoidance of any doubt, the Customer
understands and accepts that the accurate indication /
filling in of the ESWD Customer Code, on Third party
websites, upon the purchase of the products on the Third
party website, is essential for the correct performance of
the Contract between the Parties, according to the terms
and conditions hereof.

С цел избягване на съмнения, Клиентът разбира и
приема, че точното и правилно въвеждане на
Клиентския код ESWD в Уебсайта на трета страна
при закупуване на продукти от такъв Уебсайт е от
ключово значение за коректното изпълнение на
Договора между Страните в съответствие с тези
общи условия.

For placing an Order for Return Mandate Services, the
Client shall select in its Account the Parcel that was
previously the object of the Initial Mandate Services (now
to become the Returned Parcel), the data thereof being
automatically sent to the Service Provider.

За подаване на Поръчка за упълномощени услуги за
връщане Клиентът избира от Акаунта си Пратката,
която е била предмет на упълномощени услуги
(която става Върната пратка), чиито данни се
изпращат автоматично на Доставчика на услуги.

Customer means any User (natural person of at least
18 years old / legal entity organized and existing
according to the laws of its home country) who
(a) registered with the Website ; and (b) placed an Order
and enter into a Distance Contract according to these
Terms and Conditions.

Клиент – това е всеки Потребител (физическо лице
на възраст над 18 години/юридическо лице,
организирано и съществуващо съгласно законите на
неговата държава), който е (а) регистриран в
Уебсайта; (б) направил Поръчка и е сключил Договор
от разстояние съгласно настоящите Общи условия.

Origin Warehouse means the precise location in the
Origin Country where the Service Provider secures the
storage of the Parcel/Returned Parcel that has reached
the Origin Country Delivery Address.

Склад на произход
–
това е точното
местоположение в Страната на произход, където
Доставчикът
на
услуги
съхранява

Пратката/Върнатата пратка, пристигнала на Адреса
на доставка в страната на произход.
Destination Warehouse means
the location in
Bulgaria where the Service Provider ensures, according
to the Contract, (i) with respect to the Initial Mandate
Services, the storage of the Parcel until such time the
Customer indicates in his / her Account what is the
Handing Over Point, respectively where the Service
Provider ensures (ii) with respect to Return Services
Mandate, the storage of the Returned Parcel and the rest
of the operations implied for the validation of the Order
for Return Mandate Services and the preparation of the
Returned Parcel for its return.

Склад
по
местозначение
–
това
е
местоположението в България, където Доставчикът
на услуги осигурява – в съответствие с Договора – (i)
при упълномощени услуги: съхранението на
Пратката за период, посочен от Клиента в
собствения му Акаунт, което е Мястото на
предаване; съответно където Доставчикът на услуги
осигурява (ii) във връзка с Упълномощени услуги за
връщане: съхранението на Върнатата пратка и
останалите операции по подразбиране, необходими
за валидиране на Поръчката за упълномощени
услуги за връщане и подготовката за връщане на
пратката.

Intermediary Warehouse means the location where the
Service Provider ensures, with respect to the Initial
Mandate Services, specific operations necessary mainly
for intercontinental Initial Mandate Services, i.e. storage
and/or consolidation and/or customs formalities with
respect to Parcels for which the Origin Country is located
outside the European Union and/or of the Customs
Union and on a different continent than the one where
the Destination Warehouse is located. For the avoidance
of doubt, the Intermediary Warehouse is decided solely
by the Service Provider.

Междинен склад – това е местоположението,
където Доставчикът на услуги осигурява (по
отношение на упълномощените услуги) конкретни
операции,
необходими
главно
за
междуконтинентални упълномощени услуги, т.е.
съхранение и/или консолидиране и/или митнически
формалности по отношение на Пратките, за които
страната на произход е извън Европейския съюз
и/или Митническия съюз и на различен континент от
онзи, на който се намира Складът по местозначение.
С цел избягване на съмнения, Междинният склад се
определя единствено от Доставчика на услуги.

Chargeable
weight
means
weight
of
the
Parcel/Returned Parcel that is taken into account to
determine the Price of the Parcel/Returned Parcel.

Облагаемо/Тарифно тегло – това е теглото на
Пратката/Върнатата пратка, което се взема под
внимание
за
определяне
на
Цената
на
Пратката/Върнатата пратка.

Volumetric weight means weight of Parcel/Returned
Parcel that is calculated by the formula set forth in these
Terms and Conditions and may be used for the
determination of the Price subject to these Terms and
Conditions.

Обемно тегло – теглото на Пратката/Върнатата
пратка, което се изчислява по формулата в
настоящите Общи условия и което може да се
използва за определяне на Цената, предмет на
настоящите Общи условия.

Parcel means any package object of the Order, that
reaches the Origin Country Shopping Address and
complies with the requirements prescribed to the Parcel
under these Terms and Conditions , in relation to which
the Service Provider and the Customer agree to exercise
their rights and perform their obligations under the
Contract for the provision of Initial Mandate Services.

Пратка – това е всеки пакет от Поръчката, който
достигне Адреса за пазаруване в страната на
произход и който отговаря на изискванията,
предписани на Пратката съгласно настоящите Общи
условия, във връзка с които Доставчикът на услуги и
Клиентът се договарят да упражняват правата си и
да изпълняват задълженията си по Договора за
предоставяне на упълномощени услуги.

Returned Parcel means any package object of the
Order for Returned Services Mandate, that previously
made the object of a Contract for Initial Mandate
Services and which reaches the Destination Warehouse
and meets the requirements for being deemed a
Returned Parcel (as provided in these Terms and
Conditions), in respect of which the Provider and the
Client agree to perform the obligations under the
Contract for Return Mandate Services.

Върната пратка – това е всеки пакет от Поръчката
за упълномощена услуга за връщане, който е бил
предмет на Договора за упълномощени услуги и
който достигне Склада по местозначение и отговаря
на изискванията за Върната пратка (предвидени в
настоящите Общи условия), по отношение на които
Доставчикът и Клиентът се договарят да упражняват
правата си и да изпълняват задълженията си по
Договора за упълномощена услуга за връщане.

Party or Parties (as the case may be) means either both
the Service Provider and the Customer or Servicer
Provider or Customer (as may be required).

Страна или Страни (в зависимост от случая) – или
Доставчикът на услуги и Клиентът или само
Доставчикът на услуги и само Клиентът (съгласно
изискванията).

EshopWedrop.ro SRL
or the Service Provider means the limited liability
company EshopWedrop.ro SRL, organised and
functioning under the laws of Romania, having its
headquarters at 111115 Timisoara street, sector 6, postal code 061327,
Romania, registered with the Trade Registry under no.
J40/809/2011, sole registration code RO27953254,
share capital 1,000 lei;

EshopWedrop.ro SRL
или Доставчикът на услуги – това е дружеството
с ограничена отговорност EshopWedrop.ro SRL,
организирано
и
функциониращо
съгласно
румънското законодателство, със седалище: 111-115
Timisoara street, sector 6, П.К. 061327, Румъния,
вписано в Търговския регистър под номер
J40/809/2011, единен регистрационен номер:
RO27953254, дялов капитал: 1000 леи.

Price means any amount payable by the Customer to
the Service Provider for the provision of the Services in
accordance with the provisions of the Annex of
Applicable Tariffs of these Terms and Conditions.

Цена – това е сумата, дължима от Клиента на
Доставчика на услуги за предоставянето на Услуги в
съответствие с разпоредбите на Анекса с
Приложимите тарифи към настоящите Общи
условия.

Product means any movable assets for which the Order
is placed, bought on-line by the Customer, at his / her
own liability and risk, on a Third party website,
representing the content of a Parcel/Returned Parcel
(within the meaning of these terms). The Product must
comply with all the requirement provisions hereof
regarding the content of the Parcel. Where applicable,
the Product shall also define the contents of a
Parcel/Returned Parcel.

Продукт – това е всяка движима вещ, за която е
заявена дадена Поръчка, закупена онлайн от
Клиента, на негова собствена отговорност и риск,
или на Уебсайт на трета страна, представляваща
съдържанието на Пратката/Върнатата пратка (по
смисъла на настоящите условия). Продуктът трябва
да отговаря на всички задължителни разпоредби в
настоящото по отношение на съдържанието на
Пратката. Където е приложимо, в понятието
„продукт“ се включва и съдържанието на
Пратката/Върнатата пратка.

Handing Over Point means a location at which the
possession of the Parcel is handed to the Customer or
his
/ her authorised representative and can be one of the
following: (i) Destination Warehouse (including the pickup point set-up by the Service Provider at the Destination
Warehouse); or (ii) specific address indicated by the
Customer in the Account or by other means (if available);
or (iii) pick-up-point indicated by the Service Provider.
The Handing Over Point must comply with the
requirements hereof.

Място на предаване – това е локацията, където
Клиентът или неговият упълномощен представител
получават пратката и може да бъде едно от
следните: (i) склад по местозначение (вкл. мястото
на получаване на пратката, посочено от Доставчика
на услуги в Склада по местозначение); или (ii)
конкретен адрес, посочен от Клиента в Акаунта или
по друг начин (ако има такъв); или (iii) място за
получаване на пратката, посочено от Доставчика на
услуги. Мястото на предаване трябва да отговаря на
изискванията на общите условия.

Pick-up Point means the location where the Provider
ensures the pick-up from the Client of Returned Parcels
and may be any of: (i) the Destination Warehouse
(including the pick-up point set-up by the Service
Provider at the Destination Warehouse); or (ii) an
address indicated by the Client in the Account, situated
in the Destination Country. The Pick-up Point must meet
the conditions under these Terms and Conditions.

Място за вземане на пратката – това е
локацията, от която Клиентът получава Върнати
пратки и може да бъде: (i) склад по местозначение
(вкл. посочено от Доставчика на услуги място за
получаване в склада по местозначение); или (ii)
адрес, посочен от Клиента в Акаунта, намиращ се в
страната по местозначение. Мястото за получаване
на пратката трябва да отговаря на изискванията на
настоящите Общи условия.

Services has the meaning prescribed in Art. 3(a) of
these Terms and Conditions.

Услуги – вж. значението, определено в чл. 3(а) от
настоящите Общи условия.

Ancillary Services means any services that do not fall
under the definition of Services as provided in these
Terms and Conditions, but that can been provided
additionally by the separate request of the Customer.

Допълнителни услуги – това са всички услуги,
които не попадат в определението за „услуги“ по
настоящите Общи условия, но могат да се
осигуряват допълнително при подаване на отделна
заявка от страна на Клиента.

Website means the website www.eshopwedrop.bg,
operated by the Service Provider.

Уебсайт – това е уебсайтът www.eshopwedrop.bg,
който се администрира от Доставчика на услуги.

Applicable tariffs
means the Prices payable for
the provision of the Services.

Приложими тарифи –
предоставяне на Услугите.

Terms and Conditions means these Terms and
Conditions and any and all Annexes attached to these
Terms and Conditions, as they may be amended from
time to time.

Общи условия – това са тези Общи условия и
всички Анекси, приложени към настоящите Общи
условия, с всички съответни периодични изменения
на същите.

Specific terms
Conditions.

means Section 3 of these Terms and

Специфични условия – това е Раздел 3 от
настоящите Общи условия.

Third party means any website on which an order for a
Product is placed for delivery for which the Origin
Country Shopping Address is indicated (with respect to
the Initial Mandate Services).

Трета страна – това е всеки уебсайт, на който се
заявява поръчка за Продукт, за която е посочен
адрес за пазаруване в страната на произход (по
отношение на упълномощените услуги).

Origin Country means each of the countries where the
Service Provider ensures, at each corresponding Origin
Warehouse, the taking-over of the Parcel in order to
ensure further operations to ensure its delivery to the
Client, respectively the final operations in respect of a
Returned Parcel that has been returned from the
Destination Warehouse.

Страна на произход – това е всяка от държавите, в
които Доставчикът на услуги осигурява (във всеки
съответен Склад на произход) предаването на
Пратка, с цел предоставяне на допълнителни
действия за гарантиране, че тя ще бъде доставена
на Клиента, съответно окончателните операции по
отношение на Върната пратка, която е върната от
Склада по местозначение.

User means any person that intentionally reaches and
benefits of the Website irrespective either having the
intention to set-up the Account and (or) place the Order
and (or) benefit from the Website in any other way as the
case may be.

Потребител – това е всяко лице, което използва
Уебсайта, независимо дали има намерение да
открие Акаунт и (или) да заяви Поръчка и (или) да
използва Уебсайта по друг начин, в зависимост от
случая.

2.

General Information

това

са

Цените

за

2. Обща информация

2.1.The Service Provider is the limited liability company
EshopWedrop.ro SRL, organised and functioning under
the laws of Romania, having its headquarters at 111-115
Timisoara street, sector 6, postal code 061327,
Romania, registered with the Trade Registry under no.
J40/809/2011, sole registration code RO27953254,
share capital 1.000 lei; . The Users of the Website and
the Customers may use for contact the phone number
021 4077400, available for working days, between
09:00-17:00,
by
Skype
or
by
e-mail
at
info@eshopwedrop.ro for Romania, and phone number
+359 887 702 685 and e-mail: info@eshopwedrop.bg
for Bulgaria.

2.1. Доставчикът на услуги е дружеството с
ограничена отговорност EshopWedrop.ro SRL,
учредено и функциониращо съгласно румънското
законодателство, със седалище на адрес 111-115
Timisoara street, sector 6, П.К. 061327, Румъния,
вписано в Търговския регистър под номер
J40/809/2011, единен регистрационен номер:
RO27953254,
дялов
капитал:
1000
леи.
Потребителите на Уебсайта и Клиентите могат да
използват за контакт следния телефонен номер: 021
4077400, достъпен между 09:00 и 17:00 ч. в работни
дни, или да се свържат с него по Skype или на имейл:
info@eshopwedrop.ro за Румъния, и телефонен
номер
+359
887 702 685
и
имейл
info@eshopwedrop.bg за България.

2.2.The Website (www.eshopwedrop.bg is operated by
EshopWedrop.ro SRL. Visiting or using of this Website
is deemed as an approval and acceptance by any user
of these Terms and Conditions. ATTENTION! Read
carefully all these Terms and Conditions, and request
clarifications on its contents, if the case!

2.2.
Уебсайтът
(www.eshopwedrop.bg)
се
администрира
от
EshopWedrop.ro
SRL.
Посещаването или използването на този Уебсайт се
приема за съгласие и приемане на настоящите Общи
условия от страна на потребителя. ВНИМАНИЕ!
Прочетете внимателно настоящите Общи условия и
ако е необходимо, поискайте разяснение относно
съдържанието!

2.3.In operating the Website, the Service Provider may
modify, at any time and unilaterally, the Terms and
Conditions, without previously notifying the user /
Customer, and shall provide the new version of such

2.3. За целите на управление на Уебсайта
Доставчикът на услуги има право да променя
Общите условия по всяко време и едностранно, без
да
е
длъжен
преди
това
да
уведоми

Terms and Conditions on www.eshopwedrop.bg.

потребителя/Клиента и следва да предостави нова
версия на тези Общи условия на адрес
info@eshopwedrop.bg.

If the user continues to use the Website, respectively the
Customer to place orders for the Service Provider’s
Services, according to the new provisions of these
Terms and Conditions, the user / Customer accepts the
amendments made to the same. ATTENTION! Revisit
the Website regularly so as to be informed about any
potential amendments!

Ако потребителят продължи да използва Уебсайта,
съответно Клиентът да заявява поръчки на Услуги от
Доставчика на услуги съгласно новите разпоредби на
настоящите Общи Условия, то тогава се приема, че
потребителят/Клиентът е приел измененията на
същите. ВНИМАНИЕ! Посещавайте Уебсайта
редовно, за да бъдете информирани относно
евентуални изменения!

2.4.By means of the Website, the Service Provider shall
provide the users / Customers with accurate and
updated information
regarding
the
Services,the promotions applied by the Service Provider
(if applicable, the stages for setting-up a Website
Account, the stages for concluding a Contract, the rights
and obligations of the users / Customers in relation to the
Service Provider, third parties and other users and
Customers, any other information that the Service
Provider deems useful for the users / Customers,
including those necessary for a well- informed decision
of the Customers for ordering the Services of the
Provider and for entering commercial relations with the
Service Provider for the purpose of benefiting of the
Services, by concluding Contracts.

2.4. Чрез Уебсайта Доставчикът на услуги
предоставя на потребителите/Клиентите точна и
актуална информация за Услугите, промоциите,
които прилага Доставчикът на услуги (ако е
приложимо), стъпките за откриване на Акаунт в
уебсайта, етапите за сключване на Договор, правата
и задълженията на потребителите/Клиентите във
връзка с Доставчика на услуги, трети страни и други
потребители и Клиенти, всякаква друга информация,
която Доставчикът на услуги сметне за полезна за
потребителите/Клиентите, включително такава,
необходима за информираното решение от страна
на Клиентите за поръчване на Услугите на
Доставчика
и
за
влизане
в
търговски
взаимоотношения с Доставчика на услуги за целите
на използване на Услугите чрез сключване на
Договор.

2.5.The User / Customer undertakes to use the Website
solely for informing himself / herself about the Services
and, as the case may be, for registering on the Website
and/or expressing the intention to contract the Services
and / or placing Orders for Services and for Contract
implementation following-up, ensuring that, by his/ her
own conduct, does not affect the normal operation of the
Website. By accessing the Website, the Customer shall
be solely responsible for all the actions deriving from the
use of such Website.

2.5. Потребителят/Клиентът се задължава да
използва Уебсайта единствено с цел лично
информиране за Услугите и – според случая –
регистрация в Уебсайта и/или изразяване на
намерение за използване на Услугите и/или
заявяване на Поръчки за Услуги и за проследяване
на изпълнение на Договор, като гарантира, че
поведението му/й няма да повлияе на обичайното
функциониране на Уебсайта. Чрез получаване на
достъп до Уебсайта Клиентът носи еднолична
отговорност за всички действия, произтичащи от
използването му.

2.6.For the avoidance of doubts, all the graphics /
pictures / static or dynamic images, multimedia,
presented within the Website, do not represent a quality
guarantee from the Service Provider, and are strictly
used / displayed for presentation purposes only,
considering the means of communication, and,
therefore, do not entail in any way the liability of the
Service Provider.

2.6. С цел избягване на съмнения, всички
графики/снимки/статични
или
динамични
изображения/мултимедийни файлове, представени
в Уебсайта, не представляват гаранция за качество,
предоставена от Доставчика на услуги. Те се
използват/представят единствено и само за
презентационни цели, в зависимост от начините за
комуникация
и
следователно
не
пораждат
отговорност за Доставчика на услуги.

2.7.The user / Customer understands and accepts that
the Website may contain links or references to other
websites managed by third parties (including to websites
of Third parties, according to the terms of use specified
on the relevant websites. The user / Customer
understands that any such references on the Website do
not entail in any way the liability of the Service Provider
for the contents, products and services available on or
through such websites, or any association with the
operators of such websites. The user / Customer
accesses any such external websites by his / her own
will and on his / her own risk, including the websites of
Third parties.

2.7. Потребителят/Клиентът разбира и приема, че
Уебсайтът може да съдържа линкове или препратки
към други уебсайтове, управлявани от трети страни
(вкл. към уебсайтове на Трети страни) в
съответствие с условията за използване, посочени в
съответните уебсайтове. Потребителят/Клиентът
разбира, че такива препратки на Уебсайта по
никакъв начин не пораждат отговорност за
Доставчика на услуги относно съдържанието,
продуктите и услугите, налични на такива
уебсайтове, или каквато и да е връзка с
администраторите
им.
Потребителят/Клиентът
получава достъп до такива външни уебсайтове по

своя собствена воля и на
уебсайтовете на Трети страни.

свой

риск,

вкл.

2.8.The User / Customer understands and agrees that
the Service Provider reserves the right to restrict,
effective immediately and without prior notice, the
access of the user/ Customer to the Website, if there
are any indications / the Service Provider considers
that, due to to the conduct and / or activity of the user /
Customer, his / her actions prejudice / may prejudice
the Service Provider in any manner, such prejudice
including the good name or reputation of the Service
Provider, or the access and / or use by other users
/ Customers. Moreover, the access to other websites /
information / activities can be restricted / blocked by the
Service Provider, according to the applicable law,
including when the Service Provider becomes aware of
the fact that such information or activity is illegal or of
facts or circumstances indicating that such relevant
activity or information might affect the rights of a third
party.

2.8. Потребителят/Клиентът разбира и приема, че
Доставчикът на услуги си запазва правото да
ограничи – което влиза в сила незабавно, без
предварително уведомление
– достъпа на
потребителя/Клиента до Уебсайта, в случай че са
налични индикации или Доставчикът на услуги
прецени, че в резултат от поведението и/или
активността
на
потребителя/Клиента
неговите/нейните действия могат да навредят на
Доставчика на услуги по какъвто и да е начин, вкл. на
доброто име или репутацията на Доставчика на
услуги или на достъпа и/или използването от други
потребители/Клиенти. Също така, достъпът до други
уебсайтове/ информация/ дейности може да бъде
ограничен/блокиран от Доставчика на услуги в
съответствие с приложимото законодателство, вкл.
когато Доставчикът на услуги научи, че такава
информация или дейност е незаконна или за факти
или обстоятелства, посочващи, че такава дейност
или информация може да окаже влияние върху
правата на трета страна.

2.9.The User / Customer understands that the Service
Provider is entitled to interrupt at any time, effective
immediately and without prior notice, any activity on the
Website.

2.9.
Потребителят/Клиентът
разбира,
че
Доставчикът на услуги има право да прекъсне по
всяко време – с незабавно влизане в сила и без
предварително известие – всяка активност в
Уебсайта.

2.10.In case of an unusually large volume coming from
an internet network, the Service Provider reserves the
right to request the User / Customer to manually insert
validation codes, captcha type, as a first action for
protecting the information contained on the Website
against a possible abusive or illegal access.

2.10. В случай на необичайно високо ниво на трафик
от интернет мрежа Доставчикът на услуги си запазва
правото да поиска от Потребителя/Клиента ръчно да
въведе валидиращ код captcha, като първо действие
за защита на информацията, съдържаща се на
Уебсайта срещу евентуален зловреден или
незаконен достъп.

2.11.The User / Customer entering a personal e-mail
address on the Website, in the section especially
assigned for such purpose and clearly giving consent to
receive the newsletter (regardless whether he / she has
set-up an Account on the Website or not, thus granting
his / her approval to receive newsletters from the Service
Provider, shall receive this type of notices on the
indicated e-mail address. The User can unsubscribe at
any time from such newsletters, by accessing the
relevant link specified in any newsletter communication
received on the indicated e-mail address. However, the
user understands and agrees that the cancelation of the
newsletter subscription does not automatically involve
the waiver of the acceptance of the Terms and
Conditions.

2.11. Потребителят/Клиентът, който въвежда личния
си имейл адрес на Уебсайта в съответния за тази цел
раздел и предоставящ съгласие за получаване на
бюлетин (независимо от това дали той/тя има Акаунт
на Уебсайта или нe), което се приема за заявка за
получаване на бюлетин, ще получава този тип
известия на посочения имейл адрес. Потребителят
може да се отпише по всяко време от такива
бюлетини, като посети съответния линк, посочен в
бюлетина. Въпреки това потребителят разбира и се
съгласява, че отказът от абонамента за бюлетин не
представлява отказ от Общите условия.

For the purpose of this provision, newsletter is a regular
means of information, exclusively electronically, i.e. sent
by e-mail, regarding Services and / or the promotions
made by the Service Provider (by the nature of the
Services, they may also refer to promotions publicly
made available by a third party on its own website, that
might raise the user’s/Customer’s interest in contracting
the Services from the Service Provider, without any
further commitment of the Service Provider in relation to
the information contained by such message.

За целите на тази разпоредба, бюлетин означава
информация в електронен формат, т.е. изпратена по
имейл, относно Услугите и/или промоциите от страна
на Доставчика на услуги (чрез Услугите, като също
така може да се отнася за промоции, направени
публично достъпни от трета страна на собствения й
уебсайт, които могат да привлекат интерес от страна
на потребителя/Клиента за възползване от Услугите
на Доставчика на услуги), без допълнителни
ангажименти от страна на Доставчика на услуги във
връзка с информацията, която се съдържа в такова
съобщение.

2.12.The User / Customer shall keep confidentiality of
the data provided on the Website (e.g. upon the
registration on the Website, when communicating by
blogging through the
Website, etc.,
being
solely responsible for any consequences that the
disclosure of the same to a third party may entail,
regardless whether the disclosure has been intentional,
an act of negligence or imprudence. The Service
Provider does not offer any guarantee in what regards
the Website, from technical and functional perspective,
or lack of viruses. However, the Service Provider shall
endeavour to provide a reasonable safety of its Website
and of the systems used within the Website and for the
purpose of the Website in a manner that no unjustifiable
damages shall occur to the User / Customer because of
the use of the Website and (or) the Account.

2.12.Потребителят/Клиентът за задължени да
спазват конфиденциалност по отношение на
данните, предоставени на Уебсайта (напр. при
регистрация в Уебсайта, при комуникиране чрез
блога в Уебсайта и др.), като поема отговорност за
всякакви последствия от разкриването на същите на
трети страни, независимо от това дали разкриването
е било умишлено, вследствие на небрежност или
неблагоразумие. Доставчикът на услуги не
предоставя гаранция по отношение на Уебсайта от
техническа или функционална гледна точка, за
неналичие на вируси. Въпреки това Доставчикът на
услуги следва да положи всички разумни усилия, за
да осигури защита на Уебсайта и на системите, които
се използват в рамките и за целите на Уебсайта по
начин, който не поражда неоправдани вреди за
Потребителя/Клиента вследствие на употребата на
Уебсайта и (или) Акаунта.

2.13.The
Service
Provider
holds
the
rights
acknowledged by the applicable law with regard to the
graphics, the form, the means of presentation, as well as
the entire content of the Website, and can unilaterally
alter, at any time and without further notice, the content,
the form, the presentation and / or the structure of the
Website.

2.13. Доставчикът на услуги е собственик на правата,
потвърдени от приложимото законодателство във
връзка с графиките, формата, начина на
презентиране, както и за цялото съдържание на
Уебсайта и може едностранно да изменя – по всяко
време и без известие – съдържанието, формата,
презентирането и/или структурата на Уебсайта.

2.14.These Terms and Conditions, as well as any and all
subsequent updated versions, shall be stored by the
Service Provider, being accessible to the users and the
Customers on the Website any time.

2.14. Настоящите Общи условия, както и всички
последващи актуализирани версии, се съхраняват от
Доставчика на услуги, и са достъпни за Клиентите на
Уебсайта по всяко време.

2.15.The User / Customer shall be exclusively
responsible to take any measures and to carry out any
actions deemed to be necessary and compliant with the
applicable law for ensuring the good standing and goodfaith of the Third party website from which he / she
purchases the Products.
ATTENTION! The user / Customer is hereby advised to
check, prior to placing orders for Products on a Third
party website, what are the terms of sale, including
whether the Third party can itself render the services,
such as Services, and the related fees.

2.15. Потребителят/Клиентът носят изключителна
отговорност за предприемането на мерки и
извършването
на
действия,
необходими
и
съответстващи на приложимото законодателство, за
гарантиране на доброто състояние на Уебсайта на
трета страна, от който той/тя поръчва Продуктите.
ВНИМАНИЕ!
Съветваме
потребителя/Клиента,
преди да направи поръчка на Продукти на Уебсайт
на трета страна, да проверява условията за
продажба, вкл. дали Третата страна може да
предоставя услугите като такива, както и
съответните цени.

3.Specific Terms for Online Sale of Services

3. Специфични условия за онлайн продажба на
услуги

(a)

(а) Услугите

The Services

3.1.(1) By means of the Website and in compliance with
these Terms and Conditions (in particular the Specific
Terms under this section hereof), the User may become
a Customer of the Service Provider and, in such
capacity, expressly mandate the Service Provider, in
relation to a Parcel, by the Distance Contract executed
by the Parties under these Terms and Conditions, to
perform all necessary actions for completing:

(i) the obligation of receiving the Parcel delivered by the
Third party (seller of Products contained in such Parcel)
at the Origin Country Shopping Address (further to the
online purchase of the Products made by the Customer
on Third party website), in the name and on behalf of the

3.1. (1) Чрез уебсайта и в съответствие с тези Общи
условия (конкретно Специфичните условия по
настоящия раздел) Потребителят може да стане
Клиент на Доставчика на услуги и в това си качество
изрично да възложи на Доставчика на услуги – във
връзка с дадена Пратка съгласно Договор от
разстояние, сключен от Страните в съответствие с
настоящите Общи условия – да извърши всички
необходими действия за изпълнение:
(i) на задължението за получаване на Пратката,
доставена от Третата страна (продавач на Продукти,
съдържащи се в такава Пратка) на адреса за
пазаруване в страната на произход (след онлайн
поръчката на Продуктите, направена от Клиента на

Customer, in exchange for the Price set forth in the
Contract and in compliance with the limits of the mandate
given to the Service Provider’s, so that the Parcel would
reach the effective possession of the Customer;
respectivel (ii)the obligation of handing-over a Returned
Parcel, in the name and on behalf of the Customer, at
the Origin Warehouse (and, if the case, to the Third party
located in the same country with the Origin Warehouse).

уебсайта на трета страна) от името и за сметка на
Клиента, на Цената, посочена в Договора и в
съответствие с ограниченията на пълномощието,
предоставено на Доставчика на услуги, така че
Пратката да стигне до Клиента; съответно (ii) на
задължението за предаване на Върнатата пратка, от
името и за сметка на Клиента, в Склада на произход
(и в зависимост от случая – до Третата страна, която
се намира в държавата на Склада на произход).

3.2. (1) The Service Provider shall take the following
actions for completing an express mandate given by the
Customer under a Distance Contract, according to art.
3.1 letter (i) above (“Initial Mandate Services”):

3.2. (1) Доставчикът на услуги следва да предприеме
следните действия за изпълнение на изричното
правомощие, предоставено от Клиента съгласно
Договор от разстояние в съответствие с чл. 3.1, б. (i)
по-горе („упълномощени услуги“):

(i)
Taking over the Parcel exclusively at the Origin
Country Shopping Address indicated by the Service
Provider to the Customer, as herein provided.
ATTENTION! The Service Provider shall not take over
the Parcel at any other address than the Origin Country
Shopping Address indicated by the Service Provider
under the Account (even if such address is mentioned
under the Account), therefore, it shall not take it from an
address indicated by the Customer!

(i) Приемане на Пратката от адреса на пазаруване в
страната на произход, посочен от Доставчика на
услуги на Клиента, както е предвидено в настоящото.
ВНИМАНИЕ! Доставчикът на услуги не може да
приеме Пратката на адрес, различен от Адреса за
пазаруване в страната на произход, посочен от
Доставчика на услуги в Акаунта (дори да е посочен
такъв), следователно не може да я приема от адрес,
посочен от Клиента!

Taking over of the Parcel shall mean (a) to effectively
enter into possession of the Parcel; and (b) to verify the
elements registered on the Parcel delivered to the Origin
Country Shopping Address; (c) to measure and weigh
the Parcel for determining the taxable value; (d) to
photograph the Parcel (to be sent to the Customer within
the stage described under sub-section (e.3)) or to
illustrate a visual initial status of the Parcel by other
available means, e.g. by video recording etc. The
foregoing actions are performed by the employees of the
Service Provider or its subcontractors exclusively for the
benefit and behalf of Customer; and thus, for the benefit
of this provision, the Customer by executing the Distance
Contract with the Service Provider irrevocably accepts
and grants a permit for the Servicer provider to perform
any and all actions as maybe required.

Приемане на Пратката означава: (а) действително
получаване на Пратката; и (б) проверка на
елементите на Пратката, доставена до Адреса за
пазаруване в страната на произход; (в) измерване и
претегляне на Пратката за определяне на
облагаемата й стойност; (г) заснемане на Пратката
(за изпращане на Клиента в етапа по подраздел
(2.3)) или визуално представяне Пратката по други
начини, напр. чрез видео запис и т.н. Предходните
действия се извършват от служители на Доставчика
на
услуги
или
неговите
подизпълнители,
изключително в полза и от името на Клиента; и оттам
– за целите на тази разпоредба – чрез изпълнение
на Договора от разстояние с Доставчика на услуги,
Клиентът неотменимо приема и предоставя
разрешение на Доставчика на услуги да извършва
всички необходими действия.

(ii) Storage of Parcel in the Origin Warehouse in the name
and on behalf of the Customer. Storage of Parcel shall
include (a) provision, within the premises of the Origin
Country Shopping Address, of a suitable area for the
storage of the Parcel (for the avoidance of doubts,
such area shall not meet any special / unusual
requirements of temperature and / or humidity and / or
storage); and (ii) the fulfilment of all and any necessary
formalities and / or actions (as may be required and
reasonable considering the specific Parcel) to prepare
the Parcel for the delivery of the Parcel to the
Destination Warehouse, by road transportation; when
applicable, the same operations shall apply when the
Parcel reaches an Intermediary Warehouse;

(ii) Съхранение на Пратката в Склада на произход от
името и за сметка на Клиента. Съхранението на
Пратката включва (а) осигуряване в помещението на
Адреса за пазаруване в страната на произход на
подходящо място за съхранение на Пратката (с цел
избягване на съмнения, не е необходимо такова
място да отговаря на специални/изрични изисквания
за температура и/или влажност и/или съхранение); и
(ii)
изпълнението
на
всички
необходими
формалности и/или действия (както може да се
изисква в разумни граници по отношение на
конкретната Пратка), да подготви Пратката за
доставка до Склада по местозначение посредством
сухопътен транспорт; когато е приложимо, същите
операции важат в случаите, когато Пратката
достигне Междинния склад;

(iii)Customs formalities in the name and on behalf of the
Customer (if applicable, in accordance with the terms
herein);

(iii) Митническите формалности от името и за сметка
на Клиента (ако е приложимо в съответствие с
условията в настоящото);

(iv)Transportation of the Parcel (including mainly
international transport) up to the Destination Warehouse,

(iv) Транспортиране на Пратката (вкл. главно
международен
транспорт)
до
Склада
по

in the name and on behalf of the Customer; if the case,
the same operations are applicable at the Intermediary
Warehouse;

местозначение от името и за сметка на Клиента;
според случая същите операции са приложими в
Междинния склад;

(v)Storage of the Parcel in the Destination Warehouse.
The Parcel shall be stored until pick-up or delivery (as
case may be) of the Parcel

(v)Съхранение на Пратката в Склада по
местозначение. Пратката се съхранява докато не
бъде взета или до момента на доставка (в
зависимост от случая);

(vi)Handing of the Parcel to the Customer. Handing over
the Parcel shall take place, pursuant to the choice of the
Customer, either at (a) Destination Warehouse; or (b) the
address specifically indicated by the Customer to the
Service Provider for handing over the Parcel; or (c) at
Click- and-Collect point indicated by the Service
Provider. In the event of delivery of the Parcel to the
Handing Over Point indicated by the Customer (i.e., for
the clarity purposes, any address in Bulgaria, other than
Destination Warehouse), the delivery shall be performed
by the authorized courier;

(vi)Предаване
на
Пратката
към
Клиента.
Предаването на Пратката се осъществява по избор
на Клиента – или в (а) Склада по местозначение; или
(б) на адреса, посочен от Клиента или Доставчика на
услуги за предаване на Пратката; или (в) в пункт
Click- and-Collect, посочен от Доставчика на услуги. В
случай на доставка на Пратката на Мястото за
предаване, посочено от Клиента (напр., адрес в
България, различен от Склада по местозначение),
доставката следва да се извърши от оторизиран
куриер;

(vii) Provision of information regarding status of Parcel
(and / or of Services). The Customer shall be informed
on the status of the Parcel (and / or Services) at the email address indicated in the Account and / or by other
means indicated by the Customer in the Account (as the
case may be) during the duration of the provision of the
Services with regard to a certain Parcel.

(vii) Предоставяне на информация относно статуса
на Пратката (и/или Услугите). Клиентът следва да
бъде информиран относно статуса на Пратката
(и/или Услугите) на имейл адреса, посочен в Акаунта
и/или по друг начин, посочен от Клиента в Акаунта (в
зависимост от случая) по време на предоставянето
на Услугите по отношение на конкретна Пратка.

3.2 (2) The Service Provider shall ensure, for completing
the express mandate given by the Customer in a
Distance Contract, according to art. 3.1 letter (ii) above
(“Return Mandate Services”), the following:

3.2. (2) Доставчикът на услуги следва да гарантира
следното за изпълнение на изричното пълномощно
от страна на Клиента по Договора от разстояние в
съответствие
с
чл.
3.1,
б.
(ii)
по-горе
(„упълномощени услуги за връщане“):

(i) Picking-up the Return Parcel at the Pick-Up Point in
Bulgaria;

(i) Прибиране на Върнатата пратка от Мястото за
вземане в България;

(ii) Taking over the Parcel at the Destination Warehouse,
for preparing it for return, i.e. (a) taking effective
possession of the Parcel, (b) checking the details
present on the Parcel, (c) measuring the Parcel and
establishing the taxable weight, (d) validating the Parcel
is a Returned Parcel, (e) photographing the Parcel (to be
sent to the Customer within the stage described under
sub-section (e.3)) (or illustrating a visual status of the
Parcel by other available means, e.g. by video recording
etc.);

(ii) Вземане на Пратката от Склада по местозначение
за подготовка за връщане, т.е. (а) действително
получаване на Пратката; и (б) проверка на
елементите върху Пратката, доставена до Адреса за
пазаруване в страната на произход; (в) измерване и
претегляне на Пратката за определяне на
облагаемата й стойност; (г) заснемане на Пратката
(за изпращане на Клиента в етапа по подраздел
(е.3)) (или визуално представяне на Пратката
посредством други начини, напр. чрез видео запис и
т.н.).

(iii) Storage of Parcel in the Destination Warehouse, in
the name and on behalf of the Customer. Storage of
return Parcel shall include (a) provision, within the
premises of the Destination Warehouse, of a suitable
area for the storage of the Returned Parcel (for the
avoidance of doubts, such area shall not meet any
special / unusual requirements of temperature and / or
humidity and / or storage); and (b) the fulfilment of all and
any necessary formalities and / or actions (as may be
required and reasonable considering that Returned
Parcel) to prepare the Returned Parcel for its delivery
back to the Origin Warehouse, by road transportation;

(iii) Съхранение на Пратка в Склада по
местозначение от името и за сметка на Клиента.
Съхранението на Върната пратка включва: (а)
осигуряване в помещението на Склада по
местозначение на подходящо място за съхранение
на Върнатата пратка (с цел избягване на съмнения,
такова място не трябва да отговаря на
специални/необичайни изисквания за температура
и/или
влажност
и/или съхранение);
и
(ii)
изпълнението на всички необходими формалности
и/или действия (както може да се изисква и да е
разумно по отношение на конкретната Върната
пратка), да подготви Върнатата пратка за доставка
до Склада на произход посредством сухопътен
транспорт;

(iv)Transportation (including mainly international road
transport) of the Returned Parcel, to the Origin
Warehouse, in the name and on behalf of the Customer;

(iv) Транспортиране (вкл. главно международен
пътен транспорт) на Върнатата пратка до Склада на
произход от името и за сметка на Клиента;

(v) Handing-over of the Returned Parcel at the Origin
Warehouse and its storage, in the name and on behalf
of the Customer;

(v) Предаване на Върнатата пратка в Склада на
произход и нейното съхранение от името и за сметка
на Клиента;

(vi) Sending the Returned Parcel to the Third Party
Address, through authorised personnel (upon
Customer’s request).

(vi) Изпращане на Върнатата пратка на Адрес на
трета страна посредством оторизиран персонал (по
заявка на Клиента);

(vii) Provision of information regarding status of the
Returned Parcel (and / or Services). The Customer shall
be informed on the status of the Returned Parcel (and /
or relevant Services) at the e-mail address indicated in
the Account and / or by other means indicated by the
Customer in the Account (as the case may be) during the
duration of the provision of the Services with regard to
the respective Returned Parcel.

(vii) Осигуряване на информация по отношение на
статуса на Върнатата пратка (и/или Услуги).
Клиентът следва да бъде информиран относно
статуса на Върнатата пратка (и/или съответните
Услуги) на имейл адреса, посочен в Акаунта и/или по
друг начин, посочен от Клиента в Акаунта (в
зависимост от случая) по време на предоставянето
на Услугите по отношение на съответната Върната
пратка.

For the avoidance of doubt, no customs formalities are
performed by the Service Provider on behalf and in the
name of the Customer, with regard to Returned Parcels,
i.e. such formalities, if necessary, shall be performed by
the Customer himself and the Customer hereby
acknowledges and accepts that.

С цел избягване на съмнения, не се извършват
митнически формалности от страна на Доставчика
на услуги от името и за сметка на Клиента по
отношение на Върнатите пратки, т.е. такива
формалности, ако са необходими, следва да бъдат
извършени от самия Клиент и Клиентът с
настоящото потвърждава и приема това.

The foregoing actions are performed by the employees
of the Service Provider or its subcontractors exclusively
for the benefit and behalf of Customer; and thus, for the
benefit of this provision, the Customer by executing the
Distance Contract with the Service Provider irrevocably
accepts and grants a permit for the Servicer provider to
perform any and all actions as maybe required.

Предходните действия се извършват от служителите
на
Доставчика
на
услуги
или
неговите
подизпълнители изключително в полза и от името на
Клиента; така – за целите на тази разпоредба – чрез
изпълнение на Договора от разстояние с Доставчика
на услуги Клиентът неотменимо приема и
предоставя разрешение на Доставчика на услуги да
извършва всички необходими действия.

3.2 (3) Under these Terms and Conditions, any
reference to Services, not expressly mentioning the
Initial Mandate Services or the Return Mandate
Services, shall be construed as referring to the services
indicated at point (i) above (i.e. the Initial Mandate
Services) or to the services indicated at point (ii) above
(i.e. the Return Mandate Services), detailed in article 3.1
(1) above, depending on the context.

3.2. (3) Съгласно настоящите Общи условия всички
препратки към Услуги, които неизрично споменават
Упълномощени услуги или Упълномощени услуги за
връщане, се възприемат като отнасящи се до
услугите, посочени в т. (i) по-горе (т.е. упълномощени
услуги) или до услугите, посочени в т. (ii) по-горе (т.е.
Упълномощени услуги за връщане), описани в чл. 3.1
(1) по-горе, в зависимост от контекста.

3.2 (4) The Services (both the Initial Mandate Services
and the Return Mandate Services) shall be generically
referred to as the “Services”.

3.2. (4) Услугите (Упълномощени услуги и
Упълномощени услуги за връщане) са наричани по
подразбиране „Услугите“.

3.2 (5) For the avoidance of doubt, the Distance Contract
concluded with respect to Return Mandate Services is
distinct from the Distance Contract for Initial Mandate
Services (and requires the payment of an additional
Price).

3.2. (5) С цел избягване на съмнения, Договорът от
разстояние,
сключен
по
отношение
на
Упълномощени услуги за връщане се разграничава
от Договора от разстояние за упълномощени услуги
(и изисква заплащане на допълнителна Цена).

3.2 (6) Unless otherwise expressly provided, the word
Parcel shall be deemed as referring both to a Parcel and
to a Returned Parcel.

3.2. (6) Освен ако не е изрично упоменато друго,
думата „пратка“ се отнася както за „пратка“, така и
за „върната пратка“.

3.3.
(1) The Service Provider can render Ancillary
services (the cost of which is included in the Price), e.g.
consolidation of the Parcels in order to apply a discount,

3.3. (1) Доставчикът на Услуги може да предоставя
Допълнителни услуги (сумата на които е включена в
Цената), напр. консолидиране на Пратките, с цел

under the separate request of the Customer expressed
in his / her Account.

прилагане на отстъпка по отделна заявка на Клиента
в неговия/нейния Акаунт.

(2) The Service Provider may render other specific
services, ancillary to the Services (e.g. customs
clearance procedure), as provided for in these Terms
and Conditions.

(2) Доставчикът на услуги може да предоставя други
конкретни допълнителни услуги (напр. митническо
освобождаване), както е предвидено в настоящите
Общи условия.

(b)

(б) Цени за услуга

Service Prices

3.4. (1) For the fulfilment of the express mandate granted
under the Distance Contract for Initial Mandate Services,
the Service Provider charges a Price (considering all
Services, required to duly fulfil the respective Distance
Contract) determined by reference to:

3.4. (1) За изпълнение на изричното пълномощно
съгласно Договора от разстояние за упълномощени
услуги Доставчикът на услуги изисква заплащане на
Цена (за всички Услуги, изисквани за надлежно
изпълнение на съответния Договор от разстояние),
която се определя за:

(i) Chargeable weight of the Parcel;
(ii) country the Origin Country Shopping Address is
located in;
(iii) Handing Over Point;
(iv) performance of any other chargeable operations
according to sub-section 3.7 of these Terms and
Conditions.

(i) облагаемото/тарифното тегло на Пратката;
(ii) страната, в която се намира Адресът за
пазаруване в страната на произход;
(iii) мястото на предаване;
(iv) изпълнение на други облагаеми операции в
съответствие с подраздел 3.7 от настоящите Общи
условия.

3.4 (2) For completing the express mandate under a
Distance Contract for Return Mandate Services, the
Service Provider charges a Price (considering all
Services, required to duly fulfil the respective Distance
Contract) determined by reference to:

3.4. (2) За изпълнение на изричното пълномощно
съгласно Договора от разстояние за Упълномощени
услуги за връщане Доставчикът на услуги изисква
заплащане на Цена (за всички Услуги, необходими за
надлежно изпълнение на съответния Договор от
разстояние), която се определя за:

(i) Chargeable weight of the Returned Parcel;
(ii) country in which the Origin Warehouse is located;
(iii) if the case, the completion of the last mile delivery
services, at the Third Party Address;
(iv) the location of the Pick-Up Point;
(v) performance of any other chargeable operations
according to sub-section 3.7 of these Terms and
Conditions.

(i) облагаемото/тарифното тегло на Върнатата
пратка;
(ii) страната, в която се намира Складът на произход;
(iii) в зависимост от случая, изпълнението на услуги
при крайната отсечка на адреса на третата страна;
(iv) локацията на мястото за вземане;
(v) изпълнение на други облагаеми операции в
съответствие с подраздел 3.7 от настоящите Общи
условия.

ATTENTION! Chargeable weight is, in most cases, equal
to the mass of the Parcel (the physical weight expressed
in kg). However, if the Volumetric weight exceeds the
mass of the Parcel, the Chargeable weight can be
determined based on the volume of the Parcel (hence,
referring to the Volumetric weight). If this is the case, the
Price is determined by taking into consideration either
the Mass of the Parcel, or the Volumetric weight,
whichever is higher.

ВНИМАНИЕ!
В
повечето
случаи
облагаемото/тарифното тегло е равно на масата на
Пратката (физическото тегло в килограми). Но ако
Обемното тегло надхвърля масата на Пратката,
Облагаемото/тарифното тегло може да се определи
в зависимост от обема на Пратката (и оттам се взема
предвид Обемното тегло). В зависимост от случая,
Цената се определя чрез вземане предвид или на
Масата на Пратката или на Обемното тегло – което
от двете е по-високо.

Volumetric weight of the Parcel shall be calculated by
taking into account the following formula:

Обемното тегло на Пратката се изчислява по
следната формула:

(length (cm) x height (cm) x width (cm)) / 6,000

(дължина (см) х височина (см) х ширина (см) / 6000

As a rule, the maximum allowed size for the length,
height or width of each Parcel is 2.1 m, and the maximum
allowed Chargeable weight is 1,000 kg for each Parcel.

По правило, максимално допустимият размер за
дължина, височина и ширина на всяка Пратка е 2,1м

,а максимално допустимото Облагаемо/тарифно
тегло е 1000 кг за всяка Пратка.

Nevertheless, the Service Provider shall make available
to the Users/Customers, on the Website, the specific
limits different from the ones mentioned herein (e.g.
lower limits, higher limits), as well as the Origin Countries
where such different limits apply. Also, the Customer
shall be informed on the Website/in his/her Account on
other limitations applicable at certain Origin Country
Shopping Addresses and/or Destination Countries.

Доставчикът на услуги ще направи достъпни за
Потребителите/Клиентите
на
Уебсайта
специфичните
ограничения,
различни
от
упоменатите тук (т.е. долни и горни лимити), както и
Страните на произход, където се прилагат такива
ограничения. Също така Клиентът се уведомява от
Уебсайта, в неговия/нейния Акаунт относно всякакви
други ограничения, приложими на определени
Адреси за пазаруване в страната на произход и/или
страните по местозначение.

3.4
(3) The Prices of the Services (i.e. Applicable
Tariffs) are set out in the Annex of these Terms &
Conditions. For the avoidance of doubts, Annex shall
form an integral and inseparable part of each Distance
Contract, as provided herein.

3.4. (3) Цените на Услугите (т.е. Приложимите
тарифи) са изложени в Анекса на настоящите Общи
условия. С цел избягване на съмнения, Анексът
представлява неразделна част от всеки Договор от
разстояние, както е предвидено в настоящото.

3.5.
(1) The following specifications regarding the
Price payable by the Customer shall be applicable as a
rule [in case of Origin Country that are member states of
the European Union and/or of the Customs Union]:

3.5. (1) Следните спецификации относно дължимата
от Клиента Цена се прилагат като правило [в случай,
когато страната на произход е държава-членка на
Европейския съюз и/или Митническия съюз]:

(i)
All Prices are expressed in BGN, VAT
(according to the applicable laws) included;
(ii)
The Price includes all costs and taxes related to
the performance of the contractual obligations
undertaken by the Service Provider under the Contract,
by reference to the elements indicated in sub-section 3.2
(and excluding any additional operations);
(iii)
Prices are established taking into account that
the Origin Country (and of the Origin Warehouse – for
the return) is member state of the European Union
and/or of the Customs Union; and
(iv)
Origin Country Shopping Address (respectively
the Origin Warehouse, for return) is located in a member
state of the European Union or in a member state of the
Customs Union; and
(v)
The Return Mandate Services are provided with
respect to the same Parcel for which the Service
Provider previously completed, at some previous
moment, the Initial Mandate Services.

(i) Всички Цени са в BGN, с вкл. ДДС (според
приложимото законодателство);
(ii) Цената включва всички разходи и данъци,
свързани
с
изпълнението
на
договорните
задължения, поети от Доставчика на услуги съгласно
Договора, с позоваване на елементите, посочени в
подраздел 3.2 (и с изкл. на допълнителни операции);
(iii) Цените се установяват, като се вземе предвид
това, че Страната на произход (а за върнати пратки
– складът на произход) е държава-членка на
Европейския съюз и/или Митническия съюз; и
(iv) Адресът за пазаруване в страната на произход
(съответно в склада на произход при върнати пратки)
се намира в държава-членка на Европейския съюз
или Митническия съюз; и
(v) Упълномощени услуги за връщане се предоставят
по отношение на същата Пратка, за която
Доставчикът на услуги е реализирал в предходен
момент упълномощени услуги.

In case, due to legislative amendments inclusively, the
country the Origin Country Shopping Address
(respectively the Origin Warehouse) is located into, shall
no longer be a member of the European Union and / or
the member of the Customs Union, the Prices shall be
subject to amendment, as to reflect any eventual tariffs /
duties regarding customs formalities, duties related to
export / import, and other such consequences of such
legislative amendments, mainly based on the
principles/rules set under paragraph 3.5 (2).

В случай че в резултат на законодателни изменения,
страната, в която се намира Адресът за пазаруване
в страната на произход (съответно Склада на
произход), вече не е член на Европейския съюз и/или
член на Митническия съюз, Цените подлежат на
изменение, за да отразяват всички евентуални
тарифи/мита по отношение на митническите
формалности, митата, свързани с износа/вноса, и
други подобни последици от такива законодателни
изменения,
главно
основани
на
принципите/правилата, определени в ал. 3.5 (2).

3.5
(2) If the Origin Country Shopping Address
(respectively the Origin Warehouse) is a country outside
the European Union and / or the Customs Union, the
Prices shall be subject to amendment, as to reflect any
eventual tariffs / duties regarding customs formalities,
duties related to export / import, and other related

3.5 (2) В случай че Адресът за пазаруване в страната
на произход (съответно Складът на произход) е
държава
извън
Европейския
съюз
и/или
Митническия съюз, Цените подлежат на изменение,
за да отразяват всички евентуални тарифи/мита по
отношение на митническите формалности, митата,
свързани с износа/вноса, и други подобни такси в

specific charges, in accordance with the applicable
regulations, considering the following rules/principles:

съответствие с приложимите разпоредби, вземайки
предвид следните правила/принципи:

-Customs formalities shall be performed, as a rule, at the
Destination Warehouse / Intermediary Warehouse, in
accordance with the relevant legal provisions;

- По правило, митническите формалности се
изпълняват в Склада на произход/Междинния склад
в съответствие със съответните правни разпоредби;

- Customs formalities shall require, at all times, the
Service Provider being entrusted by the Customer with a
specific mandate to this end;

- Във всички случаи е необходимо Доставчикът на
услуги да е получил правомощие от Клиента за
изпълнение на митническите формалности;

- the Service Provider may perform the customs
formalities in the name and on behalf of the Customer
(as owner of the Parcel), provided, however, that the
Customer follows the instructions received from the
Service Provider on the Website and/or the Account and
thus performs, at its turn, the operations requested by
the Service Provider, i.e. : the Customer signing and
uploading in the Account of a specific customs
formalities mandate/proxy given to the Service Provider
(based on the templated provided by the Service
Provider), declaring the contents of the Parcel, uploading
a copy of the invoice for the Product bought from Third
Parties, uploading the order for the Product evidencing
the value paid for the Product, granting to the Service
Provider (if the case) the authorisation to make
payments of the customs duties and/or import VAT
and/or other import taxes, paying in advance (if
requested by the Service Provider) the applicable
customs duties and/or import VAT and/or other import
taxes;

- Доставчикът на услуги може да изпълни
митническите формалности от името и за сметка на
Клиента (в качеството му на собственик на
Пратката), стига Клиентът да следва инструкциите,
получени от Доставчика на услуги на Уебсайта и/или
Акаунта и така да изпълни, на свой ред, операциите,
заявени от Доставчика на услуги, т.е.: Клиентът да
подпише и качи в Акаунта правомощие/пълномощно
във
връзка
с
митническите
формалности,
предоставено на Доставчика на услуги (по шаблон,
предоставен от Доставчика на услуги), в което
декларира съдържанието на Пратката, качвайки
копие от фактурата за Продукта, закупен от Трети
страни, поръчката (ордера) на Продукта, която
съдържа
заплатената
за
Продукта
сума,
предоставяйки на Доставчика на услуги (ако случаят
е такъв) оторизация за извършване на плащания на
мита и/или ДДС за внос и/или други данъци за внос,
заплащайки предварително (ако това се изисква от
Доставчика на услуги) приложимите мита и/или ДДС
за внос и/или други данъци за внос;

- the Customer hereby acknowledges and accepts that,
as a rule, the specific customs formalities mandate to the
Service Provider must observe the precise template
given by the Service Provider, including the language it
is written into. The Customer hereby declares and
warrants that the mandate shall at all times attest his/her
consent freely given and given in consideration of the
Customer’s complete understanding and will (e.g. the
Customer shall undertake any step it considers sufficient
for ensuring this result, e.g. have the mandate translated,
on his/her expense, into his/her language, before
effectively signing the version in the language of the
customs formalities). Once he/she signs the mandate,
the Customer shall hold the Service Provider free and
harmless from any allegations (including his/her claims)
with regard to not having understood and/or not freely
having consented to signing the mandate;

- Клиентът с настоящото потвърждава и приема, че
по правило, конкретното правомощие относно
митническите формалности, предоставено на
Доставчика на услуги следва да бъде изготвено по
шаблон, предоставен от Доставчика на услуги на
съответния език. Клиентът с настоящото декларира
и гарантира, че пълномощното изразява съгласието
на клиента, което е дадено на свободна воля и с
пълното му съзнание (т.е. Клиентът следва да
предприеме всички стъпки, които сметне за
достатъчни за осигуряването на този резултат, т.е.
да преведе правомощието за своя сметка, на
неговия/нейния език, преди да подпише версията на
езика на митническите формалности). Веднъж щом
тя/той подпише правомощието, Клиентът няма да
държи Доставчика на услуги отговорен (вкл. в жалби)
за неразбиране или несъгласие за подписване на
пълномощното;

- as a rule, a general mandate/proxy for customs
formalities to be undertaken in a certain Destination
Country shall be signed by the Customer for all
formalities with regard to Parcels to be performed by the
Service Provider in the name and on behalf of the
Customer in the respective Destination Country,
throughout the validity term of the mandate/proxy;

- Като правило, генерално пълномощно за
митнически формалности в страна по местозначение
се подписва от Клиента във връзка с всички
формалности по отношение на Пратките, които се
изпълняват от Доставчика на услуги от името и за
сметка на Клиента в съответната страна по
местозначение, през целия срок на валидност на
пълномощното;

- the Service Provider’s fee for the customs formalities
shall be evidenced (if applicable) in the invoice for the
Services performed by the Service Provider with respect
to a certain Parcel.

- Таксата на Доставчика на услуги за митническите
формалности се доказва (ако е приложимо) чрез
фактура за
Услугите, предоставени от Доставчика на услуги по
отношение на дадена Пратка;

-the Service Provider’s fee for making payments
directly from its own bank account or indirectly via its
subcontractors, in the name and on behalf of the
Customer, with regard to necessary customs formalities,
i.e. customs duties, import VAT and/or other import
taxes, may be charged by the Service Provider to the
Customer, together with the Prices for the Service;

- Таксата на Доставчика на услуги за извършване на
плащания, директно от неговата собствена банкова
сметка или непряко чрез неговите подизпълнители,
от името и за сметка на Клиента, по отношение на
необходимите митнически формалности, т.е. мита,
ДДС за внос и/или други данъци за внос, може да се
таксува от страна на Доставчика на услуги към
Клиента, ведно с Цените за Услугата;

-by placing Orders with respect to Parcels that need to
undergo customs clearance formalities, the Customer
undertakes to promptly grant to the Service Provider the
required input for the performance of such formalities, as
well as to perform his/her payment obligations
corresponding thereto;

- Чрез заявяване на поръчки за Пратки, които трябва
да преминат формалности, свързани с митническо
освобождаване, Клиентът се задължава незабавно
да
предостави
на
Доставчика
на
услуги
необходимите данни за изпълнението на такива
формалности, както и да изпълни всички съответни
платежни задължения;

-the Customer hereby acknowledges that the payments
he/she would need to make for customs formalities shall
vary and shall depend on the customs clearance
formalities and fees set for formalities/VAT import/import
taxes in each Destination Country / country of the
Intermediary Warehouse, in accordance with both the
legal provisions and the Service Provider’s policy (e.g.
thresholds for customs formalities performed at no
additional costs for customs formalities, thresholds
imposing customs clearance, etc.);

- Клиентът с настоящото потвърждава, че
плащанията, които трябва да извърши за
митническите формалности варират и зависят от
митническите формалности и такси, установени за
формалностите/ДДС за внос/данъците за внос във
всяка
страна
по
местозначение/страна
на
Междинния склад в съответствие с правните
разпоредби и политиката на Доставчика на услуги
(напр. прагове за митнически формалности,
извършени без допълнителни разходи за митнически
формалности, прагове, налагащи митническо
освобождаване и др.);

-the Customer hereby acknowledges that any payment
made by the Service Provider in the name and on behalf
of the Customer with respect to the customs formalities
shall be deemed as a payment made for the Customer;

- Клиентът с настоящото потвърждава, че всяко
плащане, извършено от Доставчика на услуги от
името и за сметка на Клиента по отношение на
митническите формалности, се счита за плащане,
направено за Клиента;

-the Customer hereby acknowledges and accepts that
the Service Provider may at any time change the
limits/fees/set
for
customs
formalities,
with
corresponding information give to the Customer on the
Website and/or in the Account;

- Клиентът с настоящото потвърждава и приема, че
Доставчикът на услуги може по всяко време да
променя
лимитите/таксите,
установени
за
митническите формалности, със съответната
информация, предоставена на Клиента на Уебсайта
и/или в Акаунта;

-the Customer hereby acknowledges and accepts that in
case the Service Provider does not receive, as
requested, the necessary input/formalities/advance
payments from the Customer for performance of
customs clearance procedure, the Service Provider
cannot be held liable for non- performance of customs
clearance procedure; terms of article 3.35(2) shall apply
mutatis mutandis to Parcels that cannot undergo such
customs procedure pursuant to non-performance by the
Customer of his/her obligations with respect to customs
clearance.

- Клиентът с настоящото потвърждава и приема, че в
случай че Доставчикът на услуги не получи, както е
заявено, необходимите данни / формалности
/авансови плащания от Клиента за изпълнението на
процедурата
по
митническо
освобождаване,
Доставчикът на услуги не носи отговорност за
неизпълнение на такава процедура; условията на чл.
3.35(2) важат на принципа mutatis mutandis (с
необходимите промени) за Пратки, които не могат да
преминат такава митническа процедура поради
неизпълнение
от
страна
на
Клиента
на
неговите/нейните задължения по отношение на
митническото освобождаване.

For the avoidance of any doubt, the Customer’s input
and action is essential for the carrying out of the customs
formalities by the Service Provider, in the name and on

С цел избягване на съмнения, Клиентските данни и
действия са от съществено значение за изпълнение
на митническите формалности от страна на

behalf of the Customer, therefore the Service Provider
cannot be held responsible, at any time, in case the
Parcel does not reach the Customer and/or does not
enter the customs formalities because of the
Customer’s non- performance/faulty performance of
obligations regarding the customs formalities.

Доставчика на услуги от името и за сметка на
Клиента, следователно Доставчикът на услуги не
носи отговорност, в случай че Пратката не стигне до
Клиента
и/или
не
изпълни
митническите
формалности поради неизпълнение/некачествено
изпълнение на задълженията на Клиента по
отношение на митническите формалности.

3.6. (1) Initial Mandate Services: Considering that,
actually, the determination of the Chargeable weight
shall be possible to be carried out by the Service
Provider only upon a valid Order confirmation according
to sub-section 3.26 hereof, and the fact that, effectively,
the Customer shall be able to provide the Service
Provider with his / her options regarding the Handing
Over Point / consolidated Parcels / the Price payment
means, during the performance of the Contract (e.g.
when the Parcel reaches the Destination Warehouse
and the Customer is notified by the Service Provider on
such status), the final Price to be paid by the
Customer to the Service Provider for rendering the
Services under the Distance Contract shall be finally
determined during the stage in which the Customer
finally decides, under the Account, on the options
regarding the provision of Services (e.g. whether he / she
opts for consolidating the Parcels, indicates the Handing
Over Point, whether the Customer chooses guarantee
services, indicates the Price payment method, etc.).

3.6. (1) Упълномощени услуги: Като се има предвид,
че
в
действителност
измерването
на
Облагаемото/тарифно тегло може да бъде
извършено от Доставчика на услуги само при
наличие на валидно потвърждение на поръчката
съгласно подраздел 3.26 от настоящото и факта, че
в действителност Клиентът е в състояние да
предостави на Доставчика на услуги опции за
Мястото
на
предаване/консолидирани
Пратки/начините за плащане на Цената по време на
изпълнението на Договора (например когато
Пратката достигне до целевата складова база и
Клиентът е уведомен от Доставчика на услугата за
такъв статус), крайната цена, която трябва да бъде
заплатена от Клиента на Доставчика на услугата за
предоставяне на Услугите по договора за разстояние
ще бъде окончателно определена по време на етапа,
посочен от Клиента, по сметката, за съответните
опции (напр. дали той/тя ще избере консолидиране
на пратките, дали ще посочи място за предаване,
дали клиентът ще избере услуга Застраховка на
пратка и ще посочи метод на плащане и т.н.).

Thus, considering the above, any eventual charges /
additional costs shall be indicated, as a rule, during this
stage, and the final Price owed by the Customer shall be
the price agreed with the Customer during the stage
where he / she has indicated all these options.
Notwithstanding the foregoing, the final Price may be
subject to further amendments (e.g. according to Art.
3.7(iv)) and such amendments shall be made, according
to the applicable law, but solely with both Parties’
consent.

Имайки
предвид
горното,
всякакви
такси/допълнителни разходи се посочват по време
на този етап и крайната Цена, дължима от Клиента е
цената, договорена с него по време на етапа, в който
е посочил всички тези опции. Независимо от горното,
крайната цена подлежи на допълнителни изменения
(т.е. съгласно чл. 3.7(iv) такива изменения се правят
в съответствие с приложимото законодателство, но
единствено при наличие на съгласие от двете
Страни.

3.6 (2) Return Mandate Services: Considering that,
practically, the determination of the Chargeable weight
shall be possible to be carried out by the Service
Provider only upon a valid Order confirmation according
to sub- section 3.26 hereof, and the fact that, practically,
the Customer shall be able to provide the Service
Provider with his / her options regarding the consolidated
Parcels / the Price payment means, the provision of last
mile delivery to the Third Party Address, etc.), during the
performance of the Contract for return (e.g. when the
Parcel reaches the Destination Warehouse, and the
Customer is notified by the Service Provider on such
status), the final Price to be paid by the Customer to
the Service Provider for rendering the Services under the
Distance Contract shall be finally determined during the
stage in which the Customer finally decides, under the
Account, on the options regarding the provision of
Services (e.g. whether he / she opts for consolidating of
the return Parcels for the same Origin Warehouse,
whether the Customer chooses guarantee services, last
mile delivery, etc.) for that retour.

3.6 (2) Упълномощени услуги за връщане: Като се
има предвид, че в действителност измерването на
Облагаемото/Тарифно тегло може да бъде
извършено от Доставчика на услуги само при
наличие на валидно потвърждение на поръчката
съгласно подраздел 3.26 от настоящото и факта, че
в действителност Клиентът е в състояние да
предостави на Доставчика на услуги опции за
консолидираните Пратки/начините за плащане на
Цената, предоставянето на доставка при крайна
отсечка на адрес на трета страна и др.) по време на
изпълнението на Договора (напр. когато Парцелът
достигне до целевата складова база и Клиентът е
уведомен от Доставчика на услугата за такъв статус),
крайната цена, която трябва да бъде платена от
Клиента на Доставчика на услугата за предоставяне
на Услугите по договора за разстояние ще бъде
окончателно определена по време на етапа, посочен
от Клиента, по сметката, за съответните опции (напр.
дали той/тя ще избере консолидиране на пратките за
връщане за същия склад на произход, дали клиентът
ще избере услуга Застраховка на пратка, доставка
при крайната отсечка и т.н.) във връзка с обратния
курс.

Thus, considering the above, any eventual charges /
additional costs shall be indicated during this stage, and
the final Price owed by the Customer shall be the price
agreed with the Customer during the stage where he /
she has indicated all these options. Notwithstanding the
foregoing, the final Price may be subject to further
amendments (e.g. according to Art. 3.7 and such
amendments shall be made, according to the applicable
law, but solely with both Parties’ consent.

Имайки предвид горното, всякакви такси /
допълнителни разходи се посочват по време на този
етап и крайната Цена, дължима от Клиента е цената,
договорена с него по време на етапа, в който е
посочил всички тези опции. Независимо от горното,
крайната цена подлежи на допълнителни изменения
(т.е. съгласно чл. 3.7 такива изменения се правят в
съответствие с приложимото законодателство, но
единствено при наличие на съгласие от двете
Страни.

3.7. Other fees and charges may apply for specific
operations (inter alia, extra fee for extra Parcel in case of
cumulative Parcels, extra fee for payment of the Price
upon effective receipt of the Parcel, extra fee for Order
Processing service on behalf of the Customer, extra fee
for guarantee services, extra fee for additional
operations such as additional packaging), with such
extra fees to be evidenced in the Tariff Annex (where
applicable according to mandatory law, such
fees/charges shall be specifically agreed by the Parties).

3.7. Възможно е да се прилагат други таксии и
разходи за конкретни операции (inter alia,
допълнителна такса за допълнителна Пратка,
допълнителна такса за плащане на Цената при
получаване на Пратката, допълнителна такса за
Обработка на поръчката от страна на Клиента,
допълнителна такса за услуга Застраховка на
пратка, допълнителна такса за допълнителни
операции като напр. допълнително опаковане), като
такива допълнителни такси следва да бъдат
включени в Приложението за тарифи (където е
приложимо в съответствие със задължителното
законодателство, като такива допълнителни такси
следва да бъдат изрично договорени между
Страните).

As regards the guarantee services fee, this shall be paid
for the guarantee services contracted by the Customer
from the Service Provider, in case the Customer wants
to be indemnified by the Service Provider with an
indemnity of a higher value than the standard value as
per section (e.7) herein. For the avoidance of any doubt,
the guarantee services shall not be available for Parcels
having undergone re-packaging services as per the
terms herein.

По отношение на таксата за застрахователни услуги,
тя се изплаща за застраховки на пратки, договорени
от Клиента и изпълнявани от Доставчика на услуги, в
случай че Клиентът би искал да получи обезщетение
от страна на Доставчика на услуги с по-голяма
стойност от стандартната в съответствие с раздел
(е.7) от настоящия документ. С цел избягване на
съмнения, застрахователните услуги не са налични
за Пратки, които са били преопаковани съгласно
посочените тук условия.

3.8.Pursuant to these Terms and Conditions, the Service
Provider reserves any and all rights to periodically
amend the Prices for the Services, as listed on the
Website (including any other fees and charges). For the
avoidance of doubt, the Price of the Services is the one
determined according to the information on the Website
upon placing the Order to the Service Provider, including
to the terms of the relevant Terms and Conditions
(provided that the Distance Contract is concluded and
the provisions in sub- section 3.6 hereof are observed)
and can be amended thereafter only in accordance with
the applicable law.

3.8. В съответствие с Общите условия Доставчикът
на услуги си запазва правото за периодично
изменение на Цените за Услугите, изброени на
Уебсайта (вкл. други такси). С цел избягване на
съмнения, Цената за услугите е определена
съгласно информацията на Уебсайта при заявяване
на Поръчката към Доставчика на услуги, вкл.
съгласно съответните Общи условия (при условие че
е сключен Договор от разстояние и се спазват
разпоредбите на подраздел 3.6 от настоящото) и
може да бъде изменена само в съответствие с
действащото законодателство.

(c) Price payment methods

(в) Начини на плащане

3.9.
(1) Price shall be paid by the Customer for Initial
Mandate Services, by any of the means listed as
available on the Website and / or in the Account.

3.9. (1) Цената се заплаща от Клиента за
упълномощени услуги по който и да е от изброените
на Уебсайта и/или Акаунта начини.

-

Payment in cash, upon delivery, at the
Destination Warehouse: in this case, the
Customer or his / her representative authorized
to pick up the Parcel shall make the payment in
cash upon the effective take-over of possession
of the Parcel, on the basis of the document
attesting the payment issued by the Service
Provider / subcontractor of the Service
Provider. In the case of partial payment of the

-

Плащане в брой при доставка в Склада
по местозначение: в този случай Клиентът
или
неговият/нейният
представител,
упълномощен за вземане на Пратката,
плаща в брой при предаването на Пратката
въз основа на документация, доказваща
извършване на плащането и издадена от
Доставчика на услуги/подизпълнителя на
Доставчика на услуги. В случай на частично

плащане на дължимата от Клиента цена
Доставчикът на услуги има право да откаже
предаването на Пратката и Доставчикът на
услуги не носи отговорност за каквито и да
било
последствия,
свързани
с
неосъществената доставка;

Price owed by the Customer, the Service
Provider shall be entitled to refuse the handing
over of the Parcel, and the Service Provider
shall not be held liable for any consequence
related to the delivery failure;
-

Payment in cash, upon delivery, by courier:
the Customer or his / her representative
authorized to pick up the Parcel shall make the
payment to the courier upon the delivery at the
Handing Over Point. For making the payment,
the Customer receives the supporting
document (invoice / receipt). In case the
amounts owed by the Customer under the
Contract are not paid to the courier by the
Customer, the relevant Parcels shall not be
handed-over to the Customer (his / her
authorized representative), and the Service
Provider shall not be held liable for any
consequence related to the delivery failure. For
the payment upon delivery, by courier, the
Customer shall also pay the additional fee
indicated under Art. 3.7 hereof;

-

Плащане в брой при доставка от куриер:
Клиентът
или
неговият/нейният
представител, упълномощен да вземе
Пратката, следва да плати на куриера при
доставка на Мястото за предаване. За
извършване на плащането Клиентът
получава
подкрепящата
документация
(фактура/касова бележка). В случай че
дължимите от Клиента суми съгласно
договора не бъдат заплатени на куриера от
страна на Клиента, съответните Пратки
няма да бъдат предадени на Клиента
(неговия/нейния
упълномощен
представител) и Доставчикът на услуги не
носи отговорност за каквито и да било
последствия, свързани с неосъществената
доставка. При доставка от куриер Клиентът
също така заплаща допълнителната такса,
посочена в чл. 3.7. от настоящото;

-

Payment in cash, upon delivery, upon the
Parcel reception at the Click-and-collect
point (located in Bulgaria and chosen by the
Customer from the list of such Click-and-collect
points indicated by the Service Provider on the
Website): in this case, the Customer or his / her
representative authorized to pick up the Parcel
shall make the payment at such Click-andcollect point. For making the payment, the
Customer receives the supporting document
(invoice / receipt). In case the amounts owed by
the Customer under the Contract are not paid,
the relevant Parcels shall not be delivered /
handed- over to the Customer (his / her
authorized representative), and the Service
Provider shall not be held liable for any
consequence related to the delivery failure. For
the payment upon delivery, at the Click-andcollect point, the Customer shall also pay the
additional fee indicated under Art. 3.7 hereof;

-

Плащане в брой при получаване на
Пратката в пункт Click- and-Collect
(намиращ се в България, избран от Клиента
от списък на пунктове Click-and-collect,
посочен от Доставчика на услуги на
уебсайта): в този случай Клиентът или
неговият/нейният
представител,
упълномощен да вземе Пратката, извършва
плащането на съответния пункт Click- andCollect. За извършване на плащането
Клиентът получава подкрепящ документ
(фактура/касова бележка). В случай че
сумите, дължими от Клиента съгласно
Договора не бъдат заплатени, съответните
Пратки няма да бъдат доставени/предадени
до Клиента (неговия/нейния упълномощен
представител) и Доставчикът на услуги не
носи отговорност за каквито и да било
последствия, свързани с неосъществената
доставка. При доставка в пункт Click- andCollect Клиентът заплаща допълнителната
такса, посочена в чл. 3.7. от настоящото;

-

Payment by debit cards (the list of the types
of accepted debit cards can be found by
accessing the Website):

-

Плащане с дебитна карта (списъкът на
видовете дебитни карти, които се приемат,
може да намерите на Уебсайта):

Unless otherwise instructed on the Website/in the
Account, the Customer is not charged any additional
fees for payment by debit card made online. The
Customer will be allowed to make the payment by debit
card when it is informed upon acceptance of his/her
Order.
-

Payment by any e-payment
indicated on the Website

solution

Customer is not charged any additional fees for payment
by e-payment solutions. The Customer will be allowed to

Освен ако на Уебсайта/ в Акаунта не е посочено
друго, Клиентът не дължи допълнителни такси за
плащане онлайн чрез дебитна карта. Клиентът може
да извърши плащането чрез дебитна карта, когато е
информиран при приемане на неговата/нейната
Поръчка.
-

Метод за електронно плащане, посочен
на Уебсайта

Клиентът не дължи допълнителни такси, ако реши да
извърши електронно плащане по предвидения

make the payment by e- payment solution at the latest
upon arrival of the Parcel at the Origin Warehouse.
Unless otherwise instructed on the Website/in its
Account, the Customer is not charged any additional
fees for payment by e-payment solution.

начин. Клиентът може да извърши електронно
плащане най-късно при пристигане на Пратката в
Склада на произход. Освен ако на Уебсайта/в Акаунт
не е посочено друго, Клиентът не дължи
допълнителни такси, ако реши да извърши
електронно плащане.

3.9. (2) The Customer will be able to make the payment
for the Price for the Return Mandate Services, by any of
the methods mentioned on the Website and/or in the
Account:

3.9. (2) Клиентът може да извърши плащането на
Цената за упълномощени услуги за връщане, по
който и да било от начините, посочени на Уебсайта
и/или Акаунта:

-

Payment in cash, at the Destination
Warehouse (if this option is available to the
Client upon placing the Order): in this case, the
Customer or his / her representative authorized
to hand-over the return Parcel shall make the
payment in cash upon the effective hand-over
of possession of the return Parcel, on the basis
of the document attesting the payment issued
by the Service Provider / subcontractor of the
Service Provider. In the case of partial payment
of the Price owed by the Customer, the Service
Provider shall be entitled to refuse the pickingup of the Parcel, and the Service Provider shall
not be held liable for any consequence related
to the pick-up failure;

-

Плащане
в
брой
в
склада
по
местозначение (ако тази опция е налична
за Клиента при заявяване на Поръчката): в
този случай Клиентът или неговият/нейният
представител, упълномощен да предаде
върнатата Пратка, следва да извърши
плащане в брой при ефективното предаване
на собствеността на Върнатата пратка, въз
основа на документа, потвърждаващ
плащането, издаден от Доставчика на
услуги/подизпълнителя на Доставчика на
услуги. В случай на частично плащане на
цената, дължима от Клиента, Доставчикът
на услуги има право да откаже доставяне на
Пратката и не носи отговорност за каквито и
да
било
последствия,
свързани
с
неосъществената доставка.

-

Payment in cash, upon pick-up, by courier:
in this case, The Customer or his / her
representative authorized to hand-over the
return Parcel shall make the payment to the
courier upon the pick-up at the Pick-Up Point.
For making the payment, the Customer
receives the supporting document (invoice /
receipt). In case the amounts owed by the
Customer under the Contract are not paid to the
courier by the Customer, the relevant return
Parcels shall not be picked-up from the
Customer (his / her authorized representative),
and the Service Provider shall not be held liable
for any consequence related to the pick-up
failure. Also, the Service Provider could charge
for the costs incurred with the courier. For the
payment upon pick-up, by courier, the Service
Provider could also ask the Customer to pay the
additional fee indicated under Art. 3.7 hereof;

-

Плащане в брой при получаване от
куриера: в този случай Клиентът или
неговият/нейният
представител,
упълномощен да предаде Върнатата
пратка, извършва плащането на куриера при
получаване от Мястото за вземане. За
извършване на плащането Клиентът
получава
документ
(фактура/касова
бележка). В случай че дължимите от
Клиента суми съгласно Договора не бъдат
изплатени на куриера от страна на Клиента,
съответните върнати Пратки няма да бъдат
прибрани от Клиента (неговия/нейния
упълномощен представител) и Доставчикът
на услуги не носи отговорност за каквито и
да
било
последствия,
свързани
с
неосъществената доставка. Също така
Доставчикът на услуги има право да изисква
възстановяване на възникналите разходи за
куриер. Относно плащането при получаване
от куриер Доставчикът на услуги може да
поиска
от
Клиента
да
заплати
допълнителната такса, посочена в чл. 3.7. от
настоящото;

-

Payment by debit cards (the list of the types
of accepted debit cards can be found by
accessing the Website)

-

Плащане с дебитна карта (списъкът на
видовете дебитни карти, които се
приемат, може да намерите на Уебсайта):

Unless otherwise instructed on the Website/in
the Account, for on-line payments using the
debit card on the Website, the Customer is not
charged any additional fees for payment by
debit card made online.The Customer will be
allowed to make the payment by debit card at
the latest until it hands- over the Returned

-

Освен ако на Уебсайта/ в Акаунта не е
посочено друго във връзка с онлайн
плащания с дебитна карта, Клиентът не
дължи допълнителни такси за плащане
онлайн чрез дебитна карта. Клиентът може
да извърши плащането чрез дебитна карта
най-късно при получаване на Върнатата

3.9

Parcel at the Pick-Up Point. In case the
amounts due by the Customer, in accordance
with the relevant Contract, are not paid at the
Pick-Up Point, the respective parcels shall not
be picked-up from the Customer. The Service
Provider shall not be held liable for any
consequence related to the pick-up failure.

пратка от Мястото за вземане. В случай че
дължимите от Клиента суми съгласно
съответния Договор не бъдат заплатени на
Мястото за вземане, съответните пратки
няма да бъдат получени от Клиента.
Доставчикът на услуги не носи отговорност
за каквито и да било последствия, свързани
с неосъществената доставка.

3.9.(3) The User / Customer shall not be able to invoke
the use of the Website / Account / Orders / Distance
contracts in violating the provisions hereof /
representations made hereunder, including out of an
act of negligence (e.g. the Third party is not an on-line
shop), or the use in bad-faith of the Website / Account
/ Orders / Distance contracts, for refusing to make the
payment of the Price owed to the Service Provider
performing its contractual obligations.

3.9. (3) Потребителят/Клиентът не може да се
позовава на използването на Уебсайта/ Акаунта/
Поръчките/ Договорите от разстояние в условия на
нарушаване
на
разпоредбите/описанията
в
настоящия документ, вкл. в условия на проявена
небрежност (напр. ако Третата страна не е онлайн
магазин) или при недобросъвестно използване на
Уебсайта/Акаунта/Поръчките/Договорите
от
разстояние, в случай на отказ за плащане на Цената,
дължима на Доставчика на услуги при изпълнение на
договорните му задължения.

(b)

(г) Пратката

The Parcel

3.10.(1) Parcel can be subject to the delivery by the
Servicer Provider to the Customer under the Distance
Contract only if the Parcel meets the requirements set
forth herein.

3.10. (1) Пратката се доставя от Доставчика на услуги
до Клиента съгласно Договора от разстояние, само
ако същата отговаря на посочените тук изисквания.

3.10.(2) Notwithstanding the above, each Parcel shall be
delivered to Origin Country Shopping Address during the
working hours (i.e. Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m.) of
the Servicer Provider, and a Returned Parcel shall be
handed-over during working hours of the Service
Provider (Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m.)/of the
courier.

3.10. (2) Независимо от горното, всяка Пратка се
доставя на Адреса за пазаруване в страната на
произход в работно време (т.е. от понеделник до
петък, 09:00 – 17:00 ч.) на Доставчика на услуги, а
всяка Върната пратка се предава в рамките на
работното време на Доставчика на услуги (т.е. от
понеделник до петък, 09:00 – 17:00 ч.)/ на куриера.

3.10 (3) Terms regarding size, packaging and contents
of the Parcel

3.10. (3) Условията по отношение на размер,
опаковане и съдържание на Пратката

Terms regarding size and weight

Условия във връзка с размер и тегло



The maximum size for each of the
coordinates length / height / width of each
Parcel is of 2.1 m.



The maximum weight (Chargeable weight)
is 100 kg for each Parcel (unless a different
limit is set according to these Terms and
Conditions).



Максималният
размер
за
дължина/
височина/ ширина на всяка Пратка е 2.1 м.



Максималното тегло (Облагаемото/тарифно
тегло) е 100 кг. за всяка Пратка (освен ако не
е зададена друга граница в съответствие с
настоящите Общи условия).

General packaging conditions

Общи условия за опаковане

Parcel must reach the Origin Country Shopping Address,
respectively the Destination Warehouse (in case of the
Returned Parcel) packed appropriately, including as
described below.

Пратката трябва да достигне Адреса за доставка в
страната на произход, съответно Склада по
местозначение (в случай на Върната пратка)
подходящо опакована, вкл. както е посочено по-долу.

Parcel/Packaging must be intact (no cracks, no flaws),
comply with the weight, form and nature of content
requirements. It must be taken into account that the
Parcel will be stored in a location where no specific
temperature or other specific storage conditions are
secured, as well as that the Parcel shall be transported
by road routes, shall transit the territory of several

Пратката/Пакетът трябва да е с ненарушена цялост
(без пукнатини и щети), да отговаря на изискванията
за тегло, форма и естество на съдържанието.
Следва да се вземе предвид, че Пратката ще бъде
съхранявана на място без конкретни изисквания за
температура или други условия за съхранение, както
и че Пратката ще бъде транспортирана по пътища и

countries, the transportation shall take several days to
arrive at the Destination Warehouse and the Parcel shall
be subject to successive handling procedures.



Packaging must protect the content in such
a manner that it will not be damaged due to
pressure or due to successive handling. It
must be taken into account that the Parcel
will be stored / transported together with
other Parcels, and the access to the content
of the Parcel could be impossible without a
visible action.



Packaging must not show elements that
may affect the safety / integrity of other
Parcels or may affect the health / safety of
the persons and (or) the environment and
(or) cause any kind of damage / prejudices.



ATTENTION! (a) Packaging for a Package
must contain a label identifying the User /
Customer,
i.e. the following data must be indicated visibly on the
Parcel: Name, last name of the Customer, ESWD
Customer Code, the Origin Country Shopping Address.
(b) Packaging for a Returned Parcel must bear the data
in the label sent by the Service Provider to the Customer
upon placing the Order for Return Mandate Services.



User /Customer is exclusively responsible
for ensuring that the packaging is made so
as to protect the content of the Parcel by
taking
into
account
the
content
characteristics, but also by considering the
Parcel route.



Packaging shall have no elements (e.g.
logos, drawings etc.) that contravene to the
applicable law, public order or principles of
morality.



Packaging shall not have several series of
labels
/ elements, which would render impossible the
establishment of the data required to identify the Parcel
and (or) the User (Customer).

ще премине територията на няколко държави, и ще
са необходими няколко дни, за да пристигне в
Склада по местозначение, както и че Пратката ще
бъде подложена на последователни процедури за
обработка.


Опаковката
трябва
да
предпази
съдържанието по такъв начин, че да не го
повреди вследствие на натиск или
последващата обработка. Да се вземе
предвид,
че
Пратката
ще
бъде
съхранявана/транспортирана заедно с други
Пратки и достъпът до съдържанието на
Пратката е невъзможен без видимо
действие.

Опаковката не трябва да показва елементи,
които могат да повлияят на безопасността/
целостта на останалите Пратки или които
могат
да
повлияят
на
здравето/
безопасността на лицата и/или околната
среда и/или да доведат до щети/вреди.

ВНИМАНИЕ! (а) Опаковката за дадена
Пратка трябва да съдържа етикет,
идентифициращ Потребителя/Клиента,
т.е. върху Пратката трябва ясно да се вижда
следната информация: име, фамилия на Клиента,
ESWD клиентски код, адрес за пазаруване в
страната на произход. (б) Опаковката на всяка
върната пратка трябва да съдържа данните на
етикета, изпратен от Доставчика на услуги до
Клиента
при
подаване
на
Поръчката
за
упълномощени услуги за връщане.


Потребителят/Клиентът е изцяло отговорен
за това да гарантира, че опаковката
защитава съдържанието на Пратката, като
се вземат предвид характеристиките на
съдържанието на пратката и маршрутът.



Опаковката не може да съдържа елементи
(лого, рисунки и др.), които противоречат на
приложимото
законодателство,
обществения ред или моралните принципи.



Опаковката не може да съдържа няколко
серии
етикети/елементи,
които
биха
направили невъзможно установяването на
данни, необходими за идентифицирането на
Пратката и/или Потребителя/Клиента.

Specific packaging conditions

Any additional data of warning nature (e.g.
Fragile, Vertical, Please keep in a dry place,
Do not store close to certain substances /
elements, etc.) shall be taken into
consideration, however, such specifications
shall not exonerate the Customer from
complying with the requirements that the
Parcel must meet.

Специфични условия за опаковане

Всякакви
допълнителни
данни
с
предупредителен характер (напр. „Чупливо“,
„Вертикално“, „Пазете на сухо място“, „Не
съхранявайте в близост до определени
вещества/елементи“ и т.н.) трябва да бъдат
взети предвид, като в същото време такива
спецификации не освобождават Клиента от
изпълнение на изискванията, които трябва
да спазва всяка Пратка.

Repackaging Services

Услуги по преопаковане

● The Customer hereby acknowledges that a Parcel
may reach the Origin Country Shopping Address /
Intermediary Warehouse inappropriately packaged and
that for its further transportation, the Parcel needs to
undergo (usually in international freight transportation,
by road, air or sea) re-packaging operations (the Service
Provider shall upload in the Account photographs on
such status of the Parcels). The Customer hereby
empowers the Service Provider to perform such repackaging against a separate fee charged by the Service
Provider and provided for in the Tariff Annex and/or the
Website. The fee shall be also evidenced in the final
invoice issued by the Service Provider for the Services
performed in respect of that Parcel. If requested by the
Service Provider, the Customer shall promptly respond
to the Service Provider upon request of approval for repackaging. For the avoidance of doubt, the Service
Provider cannot be held responsible to provide the
Services with respect to a Parcel for which re-packaging
is not approved by the Customer /the corresponding repackaging fee is not paid by the Customer, or for which
the Customer does not send required approval. The repackaging shall not alter the obligations undertaken by
the Service Provider not to open the Parcel in
accordance with these Terms and the re-packaging shall
not be deemed as a contractual breach by the Service
Provider in this respect.

● С настоящото Клиентът потвърждава, че дадена
Пратка може да достигне Адреса за пазаруване в
страната на произход/Междинния склад, опакована
по неправилен начин и че за нейното
транспортиране Пратката трябва да премине
(обикновено при международното транспортиране
на товари по суша, въздух или вода) определени
операции по преопаковане (Доставчикът на услуги
следва да качи в Акаунта снимки при такъв статус на
Пратките). Клиентът с настоящото упълномощава
Доставчика на услуги да извърши такова
преопаковане срещу заплащане на отделна такса,
наложена от Доставчика на услуги и предвидена в
Приложението с тарифи и/или Уебсайта. Таксата
също трябва да е посочена в окончателната
фактура, издадена от Доставчика на услуги за
Услугите, извършени по отношение на такава
Пратка. Ако Доставчикът на услуги поиска, Клиентът
следва да му отговори незабавно при поискване за
одобрение на преопаковане. С цел избягване на
съмнения, Доставчикът на услуги не носи
отговорност за предоставяне на Услугите във връзка
с Пратка, за която не е било одобрено преопаковане
от страна на Клиента/ ако съответната такса за
преопаковане не е заплатена от Клиента или за
която Клиентът не е изпратил изискваното
одобрение.
Преопаковането
не
променя
задълженията, поети от Доставчика на услуги да не
отваря Пратката в съответствие с настоящите Общи
условия и преопаковането не се счита за нарушение
на договора от страна на Доставчика на услуги в това
отношение.

Content-related conditions

The Service Provider shall not accept at the
Origin
Country
Shopping
Address
(Destination Warehouse – for Returned
Parcels) packages that contain or are
suspected to contain any of the following
(and for the purpose of the provision of the
Services shall not be considered as Parcels
as defined in these Terms & Conditions, and
there shall be no Orders validated and no
Distance Contract shall be executed for the
benefit of such packages/goods):

Условия, свързани със съдържанието

Доставчикът не услуги няма да приеме на
Адреса за пазаруване в страната на
произход (Склада по местозначение за
Върнати пратки) пакети, които съдържат или
за които се предполага, че съдържат някое
от изброените (и за целите на предоставяне
на Услугите не следва да се смятат за
Пратки по определението в настоящите
Общи условия и не следва да се валидират
Поръчки и изпълняват Договори от
разстояние
във
връзка
с
такива
пакети/стоки):
стоки,чиито съхранение / циркулация/
транспортиране/ третиране/ задържане/
поддръжка/
доставка
са
забранени
съобразно приложимото законодателство
на юрисдикцията, в която Пратката е
получена, доставена (вкл. държавата на
доставка
и/или
държавата
по
местозначение) или през които се
транспортира Пратката;

-

goods the storage / circulation /
transportation / handling / holding /
maintenance / delivery of which is forbidden
under the applicable laws of any of the
jurisdiction in which the Parcel is received,
delivered (including the country of delivery
and / or the destination country) or through
which the Parcel is transported;

-

goods the storage / circulation / transport /
handling / holding / maintenance / delivery
of which may require special conditions that
cannot be secured by the Service Provider;

-

стоки, чиито
съхранение/ циркулация/
транспортиране/ третиране/ задържане/
поддръжка/ доставка могат да изискват
специални условия, които не могат да бъдат
гарантирани от Доставчика на услуги;

-

packages that may affect, by the
characteristics, packaging and / or content
thereof, the safety / integrity of other
packages or that may affect the health /
safety of the persons or the environment or

-

опаковки, които по характеристиките,
опаковането и/или съдържанието си могат
да повлияят на здравето/безопасността на
лицата или околната среда или които могат
да доведат до щети или вреди;

-

-

that may create any kind of damage /
prejudices;
packages that contain any of the following:
coins, bills, banknotes or securities, travel
cheques, platinum, gold, silver, processed
or not, gemstones, jewelleries and other
precious objects.
packages that contain any of the following
(i.e. forbidden goods):

(a)illegal and psychedelic drugs, narcotics;
(b)explosives, flammable substances or other
dangerous substances or radioactive substances;
(c)obscene or immoral objects;
(d)live stocks (including bees and other insects);
(e)arms, ammunitions, parts and accessories of the
same;
(f)alcoholic drinks with a concentration exceeding 70%,
residues and wastes, nuclear reactors, water heaters,
mechanical devices and tools, recipients containing
gas, empty gas containers, tanks with motor fuels;
(g)products affecting the ozone layer;
(h)strategic products, movable cultural assets,
wholesale products (in bags, in sacks), art pieces,
personal value objects;
(i)any other goods the storage / circulation / transport /
handling / holding / maintenance / delivery of which is
forbidden under applicable law (including commercial
restrictions and/or economic sanctions) imposing
sanctions / restrictions to countries, to natural or legal
persons, including, without limitation to the sanction
imposed by the United Nations Organization, the
European Union and the Member States of the
European Union.

For purpose of clarity, the above list is not exhaustive
and shall not be relied upon by the User / Customer.
The User / Customer is fully responsible to prior checkup and determination if the content of Parcel is not
forbidden or other way restricted in the country where
the Origin Country Shopping Address is located and
(or) in Bulgaria. Service Provider shall retain the
absolute right to anytime refuse to accept the Parcel
provided the content of the Parcel is not allowed or is
restricted by the applicable law or the law of any
jurisdiction that the Parcel may enter into during its
transportation to [destination country] / Returned Parcel
may enter during its transportation back to the Origin
Warehouse. All and any costs related to refusal of
acceptance of the such package shall be born to the
User / Customer and the User / Customer by placing
the Order and indicating the Origin Country Shopping
Address as the delivery address of the Order
(respectively indicating the Origin Country
Shopping Address when ordering a return) fully
understands and accepts the risks related to the nonacceptance of the Parcel at the Origin Country
Shopping Address (respectively at the Destination
Warehouse for a Returned Parcel), due to any of the

-

пакети, които съдържат което и да е от
следните: монети, банкноти или ценни
книжа, пътни чекове, платина, злато,
сребро, обработени или не, скъпоценни
камъни, бижута и други ценни предмети;

-

пакети, които съдържат някое от следните
(т.е. забранени стоки):

(а) незаконни и психеделични вещества, наркотици;
(б) експлозиви, запалими вещества или други опасни
вещества или радиоактивни вещества;
(в) порнографски или неморални предмети;
(г) живи запаси (вкл. пчели и други насекоми);
(д) оръжия, муниции, части и принадлежности на
оръжия;
(е) алкохолни напитки с концентрация над 70%,
остатъци и отпадъци, ядрени реактори, водни
нагреватели, механични устройства и инструменти,
устройства, съдържащи газ, празни контейнери за
газ, резервоари с моторни горива;
(ж) продукти, засягащи озоновия слой;
(з) стратегически продукти, движими културни
активи, продукти за продажба на едро (в торби,
сакове), произведения на изкуството, предмети с
лична стойност;
(и) други стоки, чиито съхранение/ циркулация/
транспортиране/ третиране/ задържане/ поддръжка/
доставка
са
забранени
по
приложимото
законодателство (вкл. с търговски ограничения и/или
икономически
санкции),
налагащи
санкции/ограничения на държави, физически или
юридически лица, включително и без да се
ограничава
до
санкциите,
наложени
от
Организацията на обединените нации, Европейския
съюз и държавите-членки на Европейския съюз.

За целите на по-голяма яснота, горепосоченият
списък не е изчерпателен и Потребителят/Клиентът
не
следва
да
се
позовава
на
него.
Потребителят/Клиентът носи пълната отговорност за
предварителна проверка и определяне на това дали
съдържанието на Пратката не е забранена или
ограничена по друг начин в държавата, където се
намира Адреса за доставка в страната на произход
и/или в България. Доставчикът на услуги си запазва
абсолютното право по всяко време да откаже да
приеме Пратката, при положение че съдържанието
на Пратката е забранено или е ограничено по
приложимото
законодателство
или
законодателството на която и да било юрисдикция, в
която може да попадне Пратката по време на
транспортирането
й
до
[държавата
по
местозначение] / или Върната пратка по време на
транспортирането й обратно към Склада на
произход. Всякакви разноски, свързани с отказа за
приемане на такава пратка се поемат от
Потребителя/Клиента и Потребителят/Клиентът –
при подаване на Поръчката и посочване на Адрес за
пазаруване в страната на произход като адрес за
доставка на Поръчката (съответно посочвайки Адрес
за пазаруване в страната на произход при поръчка
на връщане) напълно разбира и приема рисковете,

reasons indicated in Art. 3(d) Content related conditions
of the Terms and Conditions.

свързани с неприемането на Пратката на Адреса за
пазаруване в страната на произход (съответно в
Склада по местозначение за Върната пратка),
поради която и да било от причините, посочени в чл.
3 (г) Условия, свързани със съдържанието от
Общите условия.

-

goods requiring special storage /
transportation conditions according to the
applicable law in any business sector, by
administrative,
economic,
sanitary,
veterinary, pest control and other similar
provisions (e.g. meat and meat offal, fish,
crustaceans
and
other
aquatic
invertebrates, milk and dairy products,
eggs, trees, bulbs, roots and similar plants,
flowers and ornamental plants, cereals and
seeds, resins, sugar and sugar-derived
products, pastry, various food products,
forage for animals, tobacco and alcohol off
limits, salt, sulpha, ores, mineral fuels,
essential
oils,
chemical
products,
pharmaceutical products, mineral manure,
photographic products, raw skins, raw furs,
wood, wooden charcoal, iron and steel);

-

стоки, изискващи специално съхранение/
специални условия за транспортиране в
съответствие
с
приложимото
законодателство във всеки бизнес сектор, с
административен,
икономически,
санитарен, ветеринарен контрол, контрол на
вредители и други подобни разпоредби
(напр. месо и карантии, риба, ракообразни и
други водни безгръбначни, мляко и млечни
продукти, яйца, дървета, луковици, корени и
подобни растения, цветя и декоративни
растения, зърнени култури и семена, смоли,
захар и произведени от захар продукти,
сладкиши, различни хранителни продукти,
фураж за животни, тютюн и алкохол над
позволените количества, сол, сяра, руди,
минерални
горива,
етерични
масла,
химически
продукти,
фармацевтични
продукти, минерални торове, фотографски
продукти, сурови кожи, дърво, дървени
въглища, желязо и стомана);

-

goods regarding which / in relation to which
there are suspicions (even if not verified) of
an illegal origin, the Parcel / Product being
obtained by fraud, criminal offence or any
other illegal act in any jurisdiction or by
damaging the right of any third party;

-

стоки, за които/във връзка с които има
подозрения (дори ако не са проверени) за
незаконен произход, че Пратката/Продуктът
са получени с измама, престъпно деяние
или друго незаконно действие в която и да е
юрисдикция или чрез накърняване на
правото на трета страна;

-

goods regarding which / in relation to which
there are suspicions (even if not verified) of
money laundry, terrorist activity financing or
any other criminal activities;

-

стоки, за които/във връзка с които има
подозрения (дори ако не са проверени) за
пране
на
пари,
финансиране
на
терористична дейност или други престъпни
деяния;

-

goods the handling / loading / unloading /
transportation of which require additional
efforts from the Service Provider
(subcontractors), that might entail costs that
are not covered by the Price of the Services,
or by the technical terms or the handling
terms agreed upon with the user /
Customer, as provided herein.

-

стоки, чиито третиране/ натоварване/
разтоварване/ транспортиране изискват
полагане на допълнителни усилия от страна
на
Доставчика
на
услуги
(подизпълнителите), които могат да доведат
до разходи, които не се покриват от Цената
на услугите или от други технически условия
или условия за третиране, договорени с
потребителя/Клиента, както е предвидено в
настоящото.

Any documents that must accompany the Products /
Parcel, according to the applicable law (e.g. invoice,
certificates, inventory list, certificate of guarantee, etc.)
must be inside the Parcel and raise no doubts that any
of the included documents may be fraudulent.

Всички документи, които трябва да придружават
Продуктите/Пратката
съгласно
приложимото
законодателство (напр. фактура, сертификати,
инвентарен списък, сертификат за гаранция и т.н.)
трябва да бъдат поставени в самата Пратка и да не
предизвикват съмнения по отношение на това дали
са фалшиви.

ATTENTION ! A Returned Parcel must have the contents
of the Parcel that was the object of the corresponding
Contract for Initial Mandate Services.

ВНИМАНИЕ! Върнатата пратка трябва да има
същото съдържание като това на Пратката, предмет
на съответния Договор за упълномощени услуги.

3.10 (4) A Parcel failing to meet the above requirements
regarding size, packaging and/or contents, shall not be
accepted at the Origin Country Shopping Address /
Destination Warehouse (for Returned Parcel) and for the
purpose of the provision of the Services shall not be
considered as the Parcel (as defined in these Terms &
Conditions) and there shall be no Orders validated and
no Distance Contract shall be executed for the benefit of
such Parcels, unless a prior written agreement executed
by the Parties regarding such Parcel is into effect upon
the delivery of such Parcel at the Origin Warehouse /
arrival of the Returned Parcel at the Destination
Warehouse, and provided that the corresponding Price
payment is made.

3.10. (4) Пратка, която не отговаря на горепосочените
изисквания по отношение на размер, опаковка и/или
съдържание, няма да бъде приета на Адреса за
пазаруване в страната на произход/ склада по
местозначение (за върнати пратки) и за целите на
предоставяне на Услугите, не следва да се счита за
Пратка (както е определено в настоящите Общи
условия) и не следва да бъдат валидирани Поръчки
и изпълнени Договори от разстояние във връзка с
такива Пратки, освен ако предварително сключено
писмено споразумение между Страните относно
такава Пратка не е в сила при доставката на такава
Пратка в Склада на произход/ пристигане на
Върнатата пратка в Склада по местозначение и при
условие че е извършено съответното плащане на
Цената.

(e)Conclusion and performance of the Services
Contract

(д) Сключване и изпълнение на Договора за
услуги

3.11.
The User hereby represents and warrants that
in order to benefit from Services, he / she agrees and
complies with the provisions of these Terms and
Conditions. In addition to the above, the User represents
and warrants that he / she unconditionally accepts that
the Order can only be placed by setting-up the Account.

3.11. Потребителят декларира и гарантира, че за да
се възползва от Услугите, той/тя се съгласява и
изпълнява разпоредбите на настоящите Общи
условия. В допълнение към горното, Потребителят
декларира и гарантира, че той/тя безусловно
приема, че Поръчка може да бъде подадена само
след откриване на Акаунт.

(e.1)

Account set-up. Registration on the Website

(е.1) Откриване на акаунт. Регистрация в
Уебсайта

3.12.The User shall set up the Account by entering the
required data on the Website indicated as compulsory by
means of an asterisk in the relevant fields of the provided
form. Correct and complete provision of the required
data is essential for further placement of the Orders. The
User is solely and fully responsible for the accuracy and
veracity of the data and information entered on the
Website, both when setting-up the Account, and upon
the further use of such Account, in accordance with
these Terms and Conditions (including, but not limited to,
the Specific Terms).

3.12 Потребителят открива Акаунта чрез въвеждане
на необходимите данни в Уебсайта, които са
посочени като задължителни със звездичка в
съответните полета на предоставения формуляр.
Правилното и пълно предоставяне на необходимите
данни е от съществено значение за подаването на
поръчки. Потребителят носия цялата отговорност за
точността
и
истинността
на
данните
и
информацията, посочени на Уебсайта както при
откриването на Акаунта, така и при по-нататъшната
му употреба в съответствие с настоящите Общи
условия (включително и без да се ограничава до
Специалните условия).

3.13.
After filling out the Form, the User must
carefully read the applicable Terms and Conditions, by
accessing them on the Website or directly accessing the
link notified at the end of the Account set-up form:

3.13. След попълване на Формуляра Потребителят
следва внимателно да се запознае с приложимите
Общи условия, поместени на Уебсайта или директно
чрез посещаване на линка в края на формуляра за
откриване на акаунт:

(a)To agree with these Terms and Conditions, the User
must tick the relevant box at the end of the Form. By
ticking this box, the User accepts of the generation of the
Account based on the data provided by the User in the
Form.

(а) За да се съгласи с настоящите Общи условия,
Потребителят трябва да отбележи съответното поле
в края на Формуляра. Чрез отбелязване на полето
Потребителят приема откриването на Акаунта въз
основа на данните, предоставени от него във
Формуляра.

(b)Failure to tick the box shall prevent from the
generation of the Account, and eventually, from the
placement of Orders and execution of the Distance
Contract.
3.14.
After filling out of the Form (at least with the
compulsory data) and acceptance of these Terms and
Conditions, the User shall receive preliminary details
regarding the Account at the indicated e-mail address.

(б) Неотбелязването на полето няма да доведе до
откриване на Акаунт и оттам – до подаване на
Поръчките и сключване на Договор от разстояние.
3.14.
След
попълване
на
Формуляра
(задължителните данни в него) и приемане на
настоящите Общи условия Потребителят получава
предварителни данни за Акаунта на посочения
имейл адрес.

The User shall be required to access the provided link
for the confirmation of his / her intention to set-up the
Account. After accession of the confirmation link, the
User shall be notified at the provided e-mail address with
a confirmation e-mail indicating the details of the User’s
(Customer’s) Account, including the ESWD Customer
Code.

От потребителя се изисква да посети предоставения
линк за потвърждение на намерението му/й за
откриване на Акаунт. След посещение на линка за
потвърждение Потребителят следва да бъде
уведомен на предоставения имейл адрес чрез имейл
за
потвърждение,
съдържащ
данните
за
потребителския акаунт, вкл. клиентски код ESWD.

Only following the foregoing, the User shall be entitled to
indicate the Origin Country Shopping Address for the
orders placed with Third parties, for contracting Initial
Mandate Services, and shall be entitled to place Orders
for Return Mandate Services.

Само след изпълнение на горепосоченото
Потребителят ще може да посочи Адрес за
пазаруване в страната на произход за поръчки,
подадени при Трети страни, за изпълнение на
упълномощени услуги и ще може да подава Поръчки
за упълномощени услуги за връщане.

3.15.
Any modification of any data before the
completion of the Account shall be made by pressing the
“Back” button on the Form. Moreover, the User may be
notified on any eventual discrepancies of the registration
process, and shall have to take actions for rectifying /
filling it in with a view to finalise the setting-up of the
Account.

3.15. Всяка промяна в данните преди приключване
на откриването на Акаунта се прави с бутона „Назад“
от Формуляра. Освен това Потребителят може да
получава
известия
относно
евентуални
несъответствия при процеса на регистрация и
следва
да
предприеме
действия
за
поправяне/попълване с оглед финализиране
процеса по откриването на Акаунта.

3.16.
Once the Account is set up, the User can
configure the Account and the data provided according
to his / her own options and preferences, without being
able to validly amend the elements indicated as
compulsory by the Service Provider for valid Order
placement and on-line contracting of Services (e.g.
ESWD Customer Code, Origin Country Shopping
Address, etc.).

3.16. След откриване на Акаунта Потребителят може
да конфигурира Акаунта и предоставените данни в
съответствие с опциите и предпочитанията му/й, без
да може да изменя елементите, посочени като
задължителни от Доставчика на услуги за валидно
подаване на Поръчки и онлайн изпълнение на Услуги
(напр. клиентски код ESWD, адрес за пазаруване в
страната на произход и др.).

3.17.
(1) The User can, at any time, place Orders for
Initial Mandate Services, by indicating Origin Country
Shopping Address as the delivery address and, thus, the
Distance Contracts shall be executed for such Order
upon the delivery of it to the Origin Country Shopping
Address (as further indicated in these Terms and
Conditions), provided that the Parcel and the Product
comply with the requirements of these Terms and
Conditions.

3.17. (1) Потребителят може по всяко време да
подава Поръчки за упълномощени услуги чрез
посочване на адрес за пазаруване в страната на
произход като адреса за доставка и по този начин се
сключват Договорите от разстояние за тази Поръчка
при доставката на Адреса за пазаруване в страната
на произход (както е посочено в настоящите Общи
условия), при положение че Пратката и Продуктът
изпълняват изискванията на настоящите Общи
условия.

3.17
(2) The Client may make Orders for Return
Mandate Services by selecting in the Account the Parcel
that was initially brought to the Client under a Contract
for Initial Mandate Services.

3.17. (2) Клиентът може да прави Поръчки за
упълномощени услуги за връщане като избере от
Акаунта Пратката, която първоначално е достигнала
Клиента съгласно Договор за упълномощени услуги.

3.18
(3) For the avoidance of doubts, the User
acknowledges and unconditionally agrees that , by
setting- up the Account and / or by placing Orders that
are not valid (as provided herein), the User shall not
execute the Distance Contract and shall not benefit from
the Services.

3.18. (3) С цел избягване на съмнения, Потребителят
потвърждава и безусловно приема, че чрез
откриване на Акаунта и/или подаване на Поръчки,
които не са валидни (както е предвидено тук),
Потребителят не изпълнява Договора от разстояние
и няма да се възползва от Услугите.

Any contractual relationship shall be effective strictly
under Distance Contracts to be deemed executed only
in accordance with the specific provisions in section (e.4)
hereof.

Всяко договорно отношение е валидно само ако
Договорите от разстояние бъдат сключени в
съответствие със специалните разпоредби от раздел
(е.4) от настоящото.

3.18 (4) Once the Account has been set up by the User,
the Account shall be used by the User/Customer for an
indefinite period of time (as long as the User/Customer
complies with these Terms and Conditions). The
User/Customer can request, at any time to close down
the Account by e-mail at the following address
info@eshopwedrop.bg. The Account shall be closed
down as soon as practically possible by notifying the
User/Customer by e-mail. Closing of the Account does
not charge any fee. However, all Distance Contracts
validly executed by and between the Parties as provided
herein, until the date of closing the Account, shall remain
valid and effective and shall have to be performed
accordingly by the Parties, until the fulfilment by both
Parties of the obligations laid down in the Distance
Contracts. For the avoidance of doubts, the User
acknowledges and accepts that by closure of the
Account, the User shall not be able to place Orders and
conclude Distance Contracts and shall no longer benefit
from the Services.

3.18. (4) След като Акаунтът е настроен от
Потребителя, той може да се използва от
Потребителя/Клиента за неопределен период от
време (стига Потребителят/Клиентът да изпълнява
настоящите Общи условия). Потребителят/клиентът
може да поиска по всяко време да закрие акаунта
чрез изпращане на имейл на следния адрес:
info@eshopwedrop.bg. Акаунтът се закрива възможно
най-скоро, за което Потребителят/Клиентът ще бъде
уведомен по имейл. Закриването на Акаунта е
безплатно. Но всички Договори от разстояние,
валидно сключени от и между Страните, както е
предвидено в настоящото, до датата на закриване на
Акаунта, остават валидни и в сила и следва да бъдат
изпълнени по съответния начин от Страните, до
изпълнение от двете Страни на задълженията,
изложени в Договорите от разстояние. С цел
избягване на съмнения, Потребителят потвърждава
и приема, че със закриването на Акаунта той няма да
може да подава Поръчки и да сключва Договори от
разстояние и няма да се възползва от Услугите.

3.18 (5) If the Account is deactivated/closed as provided
herein, the Service Provider shall be able to keep,
however, the information regarding the performance of
the obligations under the Account / Distance Contracts
concluded, exclusively for evidencing the conditions
under which such obligations have been performed,
including in front of a court / authority, as the case may
be.

3.18. (5) Ако Акаунтът е деактивиран/закрит, както е
предвидено в настоящото, Доставчикът на Услуги ще
може да поддържа информацията по отношение на
изпълнението
на
задълженията
съгласно
Акаунта/сключените Договори от разстояние,
изключително за потвърждение на условията,
съгласно които са изпълнени такива задължения,
вкл. пред съда/властта, в зависимост от случая.

(e.2)

(e.2) Подаване на валидни поръчки за услуги

Placing Valid Orders for Services

3.18.ATTENTION! Before placement of the Order, the
User/Customer is invited to read these Terms and
Conditions again, in particular the Specific Terms.

3.18. ВНИМАНИЕ! Преди подаване на поръчка
Потребителят/Клиентът се приканва да прочете
настоящите Общи условия отново, в частност
Специфичните условия.

3.19.By acceptance of these Terms and Conditions, the
User /Customer expressly agrees that the Service
Provider shall send the Order acceptance and / or other
information related to the status and performance of the
Contract at the e-mail address indicated by the
User/Customer in the Account. Moreover, by acceptance
of these Terms and Conditions the Customer confirms
that according to his / her own discretion, prior to
placement of the Order / execution of the Contract, he
/ she has been completely, accurately, specifically,
clearly and legibly informed about: the identity of the
Service Provider, the registered address of the Service
Provider, the contact data of the Service Provider, the
Services, the means of ordering the Services, the means
of determining the total value of the contracted Services
(including the related limitations, for example regarding
the actual period of time during which the Customer can
exercise his / her right of withdrawal of the Order and (or)
contract (as the case may be) concluded with the Third
party with regard to the Products in the Parcel, taking into
account that the Service Provider is not the manufacturer
/ distributor / reseller of the Products, etc.), the validity
term for the promotions or the prices of the Services,
respectively, that he / she fully understands these Terms
and Conditions and the consequences of every Order

3.19. С приемането на настоящите Общи условия
Потребителят/Клиентът изрично се съгласява с това,
че
Доставчикът
на
услуги
ще
изпраща
потвърждението на
поръчката
и/или
друга
информация,
свързана
със
състоянието
и
изпълнението на Договора, на имейл адреса,
посочен от Потребителя/Клиента в неговия Акаунт.
Освен това с приемането на настоящите Общи
условия Клиентът потвърждава, че по негово/нейно
собствено усмотрение, преди подаването на
Поръчката/изпълнението на Договора, той/тя е
бил(а) изцяло, точно, конкретно, ясно и четливо
уведомен(а) за: самоличността на Доставчика на
услуги, седалището на Доставчика на услуги,
данните за контакт на Доставчика на услуги,
Услугите, начина на поръчване на Услугите, начина
на определяне на общата стойност на договорените
Услуги (вкл. свързаните ограничения, напр. относно
действителния период от време, по време на който
Клиентът може да упражнява неговите/нейните
права на оттегляне на поръчката и/или договора (в
зависимост от случая), сключен с Трета страна във
връзка с Продуктите в Пратката, вземайки предвид
това, че Доставчикът на услуги не е производителят/
дистрибуторът/ препродавачът на Продуктите и т.н.),

and every Distance Contract deemed to be executed by
the Parties under these Terms and Conditions (including,
but not limited to, the rights and obligations of the Parties
to the Distance Contract).

срокът на валидност за промоциите или цените на
Услугите, съответно, че той/тя напълно разбира
настоящите Общи условия и последствията от всяка
Поръчка и всеки Договор от разстояние, изпълнени
от Страните съгласно настоящите Общи условия
(включително и без да се ограничават до правата и
задълженията на Страните по Договора от
разстояние).

3.20.(1) The User who, after accessing the websites of
Third parties on his / her risk, procures Products from
such websites, shall be deemed as placing the Order
only by correctly and fully indicating the Origin Country
Shopping Address (indicated in his / her Account) as the
delivery address of the Order.

3.20. (1) За потребителя, който след осъществен
достъп до уебсайтовете на Трети страни на свой
собствен риск се сдобие с Продукти от такива
уебсайтове, се приема, че е подал Поръчка само при
коректно и пълно посочване на Адреса за пазаруване
в страната на произход (в неговия/нейния акаунт)
като адрес за доставяне на Поръчката.

3.20 (2) The User/Customer who selects in its Account a
Returned Parcel (which must be a Parcel which was the
object of a Contract for Initial Mandate Services
completed by the Service Provider for the same
Customer at a previous moment) and accepts the Terms
and Conditions, is deemed to have placed an Order for
Return Mandate Services.

3.20. (2) За потребителя/Клиента, избрал в Акаунта
си Върната пратка (която може да бъде пратка,
предмет на Договор за упълномощена услуга,
изпълнени от Доставчика на услуги за същия Клиент
в предходен момент) и приеме Общите условия, се
приема, че е подал Поръчка за упълномощени услуги
за връщане.

3.21.(1) The User acknowledges and accepts that the
procurement of the Product with Third parties shall be
carried out exclusively on the personal liability of the
User.

3.21. (1) Потребителят потвърждава и приема, че
поръчката на Продукт от Трети страни се извършва
на
изключителната
лична
отговорност
на
Потребителя.

3.22.(2) The User/Customer accepts that the Initial
Mandate Services can only be ordered for Parcels
(Products) that comply with the characteristics, the
requirements and the limitations provided herein in these
Terms and Conditions and that are fully paid to the Third
party by the User placing the Order to the Service
Provider.

3.22. (2) Потребителят/Клиентът приема, че
упълномощени услуги могат да се поръчат
единствено за Пратки (Продукти), които отговарят на
характеристиките, изискванията и ограниченията,
предвидени в настоящите Общи условия и са изцяло
заплатени на Третата страна от Потребителя, който
подава поръчката към Доставчика на услуги.

3.22 (3) The User acknowledges and accepts that he /
she will not indicate the Service Provider, in his / her
relation with any Third party / other entity / person, as
agent of the User/Customer for making a payment in the
name and on behalf of the User/Customer, or as a debtor
of the obligation to make such payment to the Third Party
/ other entity / person, nor as a proxy of the
User/Customer for accepting payments/money from a
Third party. Any and all amounts due by the
User/Customer to a Third party with respect to a Parcel /
Returned Parcel (or from a Third party to the
User/Customer) shall be borne exclusively by the
User/Customer directly to the Third party (by such Third
party debtor, directly to the User/Customer).

3.22. (3) Потребителят потвърждава и приема, че
той/тя няма да посочи Доставчика на услуги в
неговата/нейната връзка с която и да е трета
страна/друг субект/лице, като представител на
Потребителя/Клиента за извършване на плащане от
името и за сметка на Потребителя/Клиента, или в
качеството му на длъжник на задължението за
извършване на такова плащане на Трета страна/
друг субект /лице, нито като пълномощник на
Потребителя/Клиента
за
приемане
на
плащания/парични средства от Трета страна. Всички
суми, дължими от Потребителя/Клиента на Трета
страна във връзка с Пратка/Върната пратка (или от
Трета страна към Потребителя/Клиента) се поемат
изключително от Потребителя/Клиента, директно
към Третата страна (от такъв длъжник от трета
страна, директно към Потребителя/Клиента).

ATTENTION! The Service Provider shall not be held
liable to make any payments to any Third party or other
such suppliers / sellers / other persons / entities that
deliver the Parcels / Products to the Origin Country
Shopping Address
/ Destination Warehouse – for the Returned Parcels, in
the name and on behalf of the User in relation to the
Parcels and / or the Products. In case such a payment is
requested to the Service Provider, the Service Provider

ВНИМАНИЕ! Доставчикът на услуги не носи
отговорност за извършване на плащания към Трета
страна
или
други
такива
доставчици/продавачи/други лица/субекти, които
доставят Пратките/Продуктите до адреса за
пазаруване в страната на произход/склада по
местозначение (за върнати пратки) от името и за
сметка на Потребителя във връзка с Пратките и/или
Продуктите. В случай че е поискано такова плащане

shall be entitled to immediately terminate the respective
Contract, no court intervention or other formality being

към Доставчика на услуги, той има правото
незабавно да прекрати съответния Договор, без да е

necessary, without owing any amounts
User/Customer for such termination.

the

необходима намеса от съд или друга формалност,
без да дължи каквито и да било суми на
Потребителя/Клиента за такова прекратяване.

3.22
(1) The User shall purchase Products by
fullycomplying with the laws governing the contractual
relations between the User and the Third party (including
the sales terms of the Third parties). The Customer shall
enter into the direct contract with the Third parties for the
purpose of purchase of the Products and respectively,
the User/Customer shall be held responsible for the
compliance with all and any obligations against the Third
Parties by purchase of the Products.

3.22. (1) Потребителят закупува Продукти при
спазване
на
законодателството,
уреждащо
договорните отношения между Потребителя и
Третата страна (вкл. условията за продажба на
Третите страни). Клиентът сключва директен
договор с Третите страни за целите на закупуване на
Продуктите и съответно Потребителят/Клиентът
носи отговорност за изпълнение на всякакви други
задължения спрямо Третите страни при закупуване
на Продуктите.

3.22.(2) With regard to retour, the User/Customer
understands and accepts that the Service Provider does
not undertake herein any obligation (express or implicit)
to ensure by the Return Mandate Services that the
User/Customer timely exercises its rights/obligations
deriving from its relationship with a Third party (including
the right of withdrawal from its relationship for the
Product, with a Third party (e.g. an online vendor). For
the avoidance of any doubt, the Service Provider does
not offer or commit to any warranty, express or implied,
for ensuring the exercise of such rights/obligations of the
User/Customer in its relationship with a Third party. The
contractual relationship between the User/Customer and
the Service Provider, according to these Terms and
Conditions and the Contracts, is separate and
independent from any relationship between the
User/Customer and a Third party.

3.22 (2) По отношение на обратния курс,
Потребителят/Клиентът разбира и приема, че
Доставчикът на услуги не поема задължение
(изрично или косвено) да гарантира чрез
упълномощени
услуги
за
връщане,
че
Потребителят/Клиентът упражнява своевременно
своите
права/задължения,
произтичащи
от
взаимоотношението му с Трета страна (вкл. правото
на оттегляне от взаимоотношенията, свързани с
Продукта, с Трета страна (напр. онлайн доставчик на
услуга). С цел избягване на съмнения, Доставчикът
на услуги не предлага и не се ангажира с гаранция,
независимо дали изрична или косвена, за
гарантиране на правото на такива права/задължения
на Потребителя/Клиента във взаимоотношението му
с Трета страна. Договорните взаимоотношения
между Потребителя/Клиента и Доставчика на услуги
в съответствие с настоящите Общи условия и
Договорите е отделно и самостоятелно от всяко
взаимоотношение между Потребителя/Клиента и
Трета страна.

3.23.(1) ATTENTION! The User shall be deemed to
manifest his / her intention of placing an Order for
Initial Mandate Services, by indication of the Origin
Country Shopping Address as the address for
Products delivery by using of his / her Account.

3.23. (1) ВНИМАНИЕ! Приема се, че Потребителят е
изразил своето намерение за подаване на Поръчка
за упълномощени услуги чрез посочване в Акаунта
му на Адрес за пазаруване в страната на произход
като адрес за доставка на Продуктите.

3.23.(2) By selecting a Return Parcel in its Account,
the User/Customer is deemed to manifest his/her
intention of placing an Order for Return Mandate
Services.

3.23. (2) Чрез избиране на Върната пратка в неговия
Акаунт за Потребителя/Клиента се приема, че е
посочил намерението си за подаване на Поръчка за
упълномощени услуги.

to
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3.24.(1) Upon the arrival of the Parcel to the Origin
Country Shopping Address, the Service Provider takes
note of the placement of the Order, provided the Parcel
(Product) complies with all the requirements prescribed
in these Terms and Conditions

3.24. (1) При пристигане на Пратката на Адреса за
пазаруване в страната на произход Доставчикът на
услуги отбелязва подаването на Поръчката, при
условие че Пратката (Продуктът) отговаря на всички
изисквания, предвидени в настоящите Общи
условия.

3.24.(2) Upon the User/Customer’s selection of a Parcel
as Returned Parcel in the Account, the Service Provider
takes note of the placement of the Order for Return
Services Mandate, provided however that once it
reaches the Destination Warehouse, that Parcel is
validated by the Service Provider as a Returned Parcel.

3.24.
(2)
При
избор
от
страна
на
Потребителя/Клиента на Пратка като Върната пратка
в неговия Акаунт Доставчикът на услуги отбелязва
подаването на Поръчката за упълномощени услуги
за връщане, при условие че когато пристигне в
Склада по местозначение, Пратката ще бъде
валидирана от Доставчика на услуги като Върната.

3.25.By placement of the Order and execution of the
Contract, the User declares that the Parcel that
reached the Origin Country Shopping Address
(respectively the Returned Parcel that reaches
the Destination Warehouse) complies with all
conditions provided under these Terms and
Conditions and that it shall comply, at any time,
with any legal provisions and any provision of
these Terms and Conditions. If the User does not
comply with / does not secure the compliance with
the specified conditions / instructions of the Service
Provider according to these Terms and Conditions
with regard to the characteristics / interdictions in
relation to the Parcel, either with intent or by fault
(including negligence), and the Service Provider
renders / starts rendering the Services, the
Services shall be exclusively rendered on the risk
of the User.

3.25. Чрез подаване на Поръчката и сключване на
Договора Потребителят декларира, че Пратката,
достигнала Адреса за пазаруване в страната на
произход (съответно Върнатата пратка, която
достигне склада по местозначение) отговаря на
всички условия, предвидени тук и че ще отговаря
по всяко време на всички законови разпоредби и
разпоредби на настоящите Общи условия. Ако
Потребителят
не
изпълни/не
подсигури
изпълнението на специалните условия/указания от
Доставчика на услуги в съответствие с настоящите
Общи
условия
по
отношение
на
характеристиките/възбраните във връзка с Пратката,
независимо дали умишлено или не (вкл. поради
небрежност)
и
Доставчикът
на
услуги
предоставя/започва да предоставя Услугите, то
тогава Услугите следва да се предоставят на риска
на потребителя.

However, for the Parcels the content of which proves not
to be allowed under the applicable law and / or these
Terms and Conditions at any time (regardless whether
the provision of Services has started or not), the Service
Provider shall proceed according to the applicable law,
including, but not limited to, the notification of the
competent authorities, the opening / destruction of the
Parcel and / or the Parcel hand-over to such authorities.
The Distance Contract related to such Parcel shall be
immediately deemed as unilaterally terminated by the
Service Provider because of the material breach of the
Distance Contract by the Customer, without court
intervention or other formalities, claiming, as the case
may be, the payment of damages for the prejudice thus
caused by the Customer, however without holding the
Service Provider liable against the Customer for such
termination. Moreover, any other Distance Contract
concluded with the Customer, and/or the contractual
relationship with the Customer related to the Account
shall be immediately deemed as legally terminated by
the Service Provider, without court intervention or other
formalities, claiming, as the case may be, the payment
of damages for the prejudice thus caused by the
Customer, however without holding the Service Provider
liable towards the Customer for such termination.

Но за Пратки, чието съдържание е забранено
съгласно приложимото законодателство и/или
настоящите Общи условия (независимо дали
предоставянето на Услуги е стартирало или не),
Доставчикът на услуги следва да предприеме
следните
действия
съгласно
приложимото
законодателство, вкл. и без да се ограничава до:
уведомяване
на
компетентните
органи,
отваряне/унищожаване на Пратката и/или предаване
на Пратката на такива органи. Договорът от
разстояние, свързан с такава Пратка незабавно
става едностранно прекратен от Доставчика на
услуги поради материално нарушение на Договора
от разстояние от страна на Клиента, без намеса от
съда или други формалности, изисквайки – в
зависимост от случая – изплащането на щети за
загуба, причинени от Клиента, без това да поражда
отговорност на Доставчика на услуги спрямо Клиента
за такова прекратяване. Освен това всеки друг
Договор от разстояние, сключен с Клиента и/или
договорно взаимоотношение с Клиента, свързано с
Акаунта, следва да се счита за законно прекратено
от Доставчика на услуги, без намеса от съда или
други формалности, изисквайки – в зависимост от
случая – изплащането на щети за загуби, причинени
от Клиента, без това да поражда отговорност на
Доставчика на услуги спрямо Клиента за такова
прекратяване.

3.26.(1) As of the moment the Parcel (meeting all
requirements herein) reached the Origin Country
Shopping Address, the Service Provider takes over
the Parcel from the Origin Country Shopping
Address and thus, accepts the nature of Order
validly made by the Customer regarding the
Parcel, provided the Parcel (Product) complies with
the requirements of these Terms and Conditions.

3.26. (1) Считано от момента, в който Пратката
(отговаряща на всички изисквания в настоящото)
достигне Адреса за пазаруване в страната на
произход, Доставчикът на услуги поема Пратката от
Адреса за пазаруване в страната на произход и по
този начин приема естеството на поръчката,
направена от Клиента по отношение на Пратката,
при условие че Пратката (Продуктът) отговаря на
изискванията на настоящите Общи условия.

3.26 (2) As of the moment the User/Customer receives a
confirmation e-mail from the Service Provider (pursuant
to accepting the Terms and Conditions) with regard to its
order for a Return Parcel, the order is validated and the
Contract for Return Mandate Services is deemed
concluded (provided that the Return Parcel arriving at
the Destination Warehouse is validated as compliant and
the payment of the final Price is settled).

3.26. (2) Считано от момента, в който
Потребителят/Клиентът
получи
имейл
за
потвърждение от Доставчика на услуги (след
приемане на Общите условия) по отношение на
поръчката за Върната пратка, поръчката е
валидирана и Договорът за упълномощени услуги за
връщане се счита за сключен (при условие че
Върнатата пратка, която пристигне в Склада по
местозначение е потвърдена като спазваща всички
изисквания и е извършено плащането на крайната
Цена).

2.26 (3) The Service Provider, under his sole discretion
and in accordance with these Terms and Conditions,
may unilaterally consider that the Parcel/Return Parcel
does not comply with the requirements set forth in these
Terms and Condition and thus, in the foregoing event it
shall be considered that no valid Order has been placed.

3.26 (3) Доставчикът на услуги – по свое усмотрение
и в съответствие с настоящите Общи условия – може
едностранно да прецени, че Пратката/Върнатата
пратка не отговаря на изискванията, посочени в
настоящите Общи условия и по този начин в
предходния случай се приема, че не е подадена
валидна Поръчка.

(e.3)

(е.3) Приемане на поръчката

Acceptance of the Order

3.27.(1) Whereas the Service Provider becomes aware
of the User’s intention to benefit from the Initial Mandate
Services only upon the arrival of the Order at the Origin
Country Shopping Address, the acceptance of the Parcel
shall be deemed as the acceptance of the Service
Provider to provide Services subject to prior
measurement of the Parcel and other check-ups of the
Parcel as may be required by these Terms and
Conditions or under the applicable law.

3.27. (1) Като се има предвид, че Доставчикът на
услуги е научил за намерението на Потребителя да
се възползва от упълномощени услуги само при
пристигане на Поръчката на адреса за пазаруване в
страната на произход, приемането на Пратката се
смята за приемане на това Доставчикът на услуги да
предоставя
услуги
след
извършване
на
предварителни проверки на Пратката, които могат да
се изискват от настоящите Общи условия или
съгласно приложимото законодателство.

Following the foregoing, the Service Provider shall
promptly notify the Customer in his/ her Account and by
e- mail of the acceptance of the Parcel. The notification
shall also include the link to these Terms and Conditions.

Предвид горното, Доставчикът на услуги следва да
уведоми Клиента в неговия/нейния Акаунт и по
имейл за това, че Пратката е приета. Уведомлението
трябва да включва и линк към настоящите Общи
условия.

Notwithstanding the above, the User is entitled to inform
the Service Provider through his / her Account about the
Order in advance, however, such notification is of
informative nature and thus, does not create any rights
and (or) obligations in relation to such Order.

Независимо от горното, Потребителят има право да
информира предварително Доставчика на услуги
чрез неговия/нейния Акаунт относно Пратката, но
такова уведомление има информативен характер и
така не създава никакви права и/или задължения по
отношение на такава Поръчка.

As regards the Return Mandate Services, a first
validation is given when the User makes the order in the
Account.

Във връзка с упълномощените услуги за връщане,
първата проверка се извършва при подаването на
поръчката от Потребителя в неговия Акаунт.

(2)For the avoidance of doubts and notwithstanding any
other provisions of these Terms and Conditions, any email sent by the Service Provider with a purpose to
confirm the delivery of the Parcel to the Origin Country
Shopping Address shall contain a link to including, but
not limited to, a most recent edition of these Terms and

(2) С цел избягване на съмнения и независимо от
останалите разпоредби на настоящите Общи
условия, всеки имейл, изпратен от Доставчика на
услуги с цел да потвърди доставката на Пратката до
Адреса за пазаруване в страната на произход трябва
да съдържа линк към вкл. и без да се ограничава до

Conditions and the User shall be required to follow the
provided link and to expressly give his / her consent to
the most recent edition of the applicable documents
listed herein.

последната версия на настоящите Общи условия, а
Потребителят трябва да последва предоставения
линк и да даде изключителното си съгласие с
последната версия на приложимите документи,
изброени по-долу.

(3)ATTENTION! The User erroneously receiving a
notice in the sense of any of the one specified in the
abovementioned paragraph or erroneously receiving a
Parcel for the delivery of which he / she did not order
Services, and / or did not purchase from a Third party /
does not want to return a parcel, and, although he / she
is not the Parcel owner, hence the addressee entitled
to receive the notification / Parcel indicated by the
Service Provider in such notification, does not inform
the Service Provider to this end, by e-mail, that he / she
is not the targeted User and that he / she is not the one
having placed the Order in relation to such Parcel, by
this attitude causing or possibly causing prejudice to
the Service Provider and / or other User (e.g. unfairly
gains the possession of the Parcel and does not return
it to the Service Provider exactly in the same state he /
she has received it, unopened and unaltered), can
suffer an immediate restriction of his / her access to the
Website and / or his / her Account can be terminated,
by means of the e-mail notice from the Service
Provider. In addition, the Customer failing to comply
with the terms of returning the Parcel / Product
erroneously received by Initial Mandate Services, thus,
as instructed by the Service Provider, can be invoiced
for the Parcel / Product value (that may be inclusively
credited from any eventual orders placed on the
Website), the Service Provider reserving the right to
refer to the legal authorities by lodging official
complaints.

(3) ВНИМАНИЕ! Всеки потребител, който погрешка
получи уведомление по смисъла на горепосочения
параграф или Пратка, за чиято доставка не е
поръчвал Услуги и/или не е закупувал от Трета
страна/не желае да върне дадена пратка – и въпреки
че не е собственикът на пратката и оттам адресат на
уведомлението/Пратката, посочена от Доставчика на
услуги в това уведомление, не уведоми Доставчика
на услуги по имейл, че той/тя не е въпросният
Потребител и че той/тя не е направил Поръчката за
тази Пратка, като с това си поведение причини или
евентуално нанесе щети на Доставчика на услуги
и/или друг Потребител (напр. неправомерно присвои
Пратката и не я върне на Доставчика на услуги в
същото състояние, в което я е получил(а) –
неотворена и без промени), може да получи
незабавно ограничаване на достъпа до Уебсайта
и/или неговият/нейният Акаунт може да бъде
прекратен с имейл известие от страна на Доставчика
на услуги. Освен това всеки клиент, който не
изпълнява условията за връщане на погрешно
получена Пратка/Продукт, както е уведомен от
Доставчика на услуги, може да получи фактура за
стойността на Пратката/Продукта (която може да
бъде кредитирана от всички евентуални поръчки,
направени на Уебсайта), като Доставчикът на услуги
си запазва правото да се обърне към съдебните
власти, като подаде официални жалби.

(4)ATTENTION! The User/Customer (consumer within
the meaning of the applicable law) represents and
warrants that he / she understands that the Parcel
delivery the Origin Country Shopping Address / at the
Destination Warehouse (for the Returned Parcel),
according to the aforesaid, includes the express
authorization to the Service Provider to initiate the
provision of Services in relation to such Parcel, during
period of time within the User/Customer can exercise
the right of withdrawal, according to these Terms and
Conditions (and that, thus, the Service Provider and
the User must not wait for the expiry of such term within
which the User can exercise the right of withdrawal for
moving to the enforcement of the Distance Contract
executed for the Parcel as provided under section (e.4)
below). If the User intends to withdraw his / her express
authorization granted according to this paragraph
(enabling the Services Provider to proceed with
Services rendering during the withdrawal time interval),
the User must expressly send an e-mail at
info@eshopwedrop.bg . In the absence of a notification
from the User/Customer to this end, the Service
Provider shall consider the authorization for the
provision of Services during the withdrawal time
interval valid as to the User/Customer.

(4)
ВНИМАНИЕ!
Потребителят/Клиентът
(„потребител“ по смисъла на приложимото
законодателство декларира и гарантира, че разбира
следното: доставката на Пратката на Адреса за
пазаруване в страната на произход/склада по
местозначение (за върнати пратки) съгласно
горепосоченото
включва
изричното
упълномощаване на доставчика на услуги да
започне да предоставя Услуги във връзка с такава
Пратка,
за
период
от
време,
в
който
Потребителят/Клиентът може да упражни правото на
оттегляне съгласно настоящите Общи условия (и че
по този начин Доставчикът на услуги и Потребителят
не трябва да изчакват изтичането на такъв срок, в
рамките на който Потребителят може да упражни
правото си на оттегляне за преминаване към
прилагането на Договора за доставка, изпълнен за
Пратката, както е предвидено съгласно раздел (е.4)
по-долу). В случай че Потребителят възнамерява да
оттегли
своето
изрично
упълномощаване,
предоставено съгласно настоящия параграф
(даващо право на Доставчика на услуги да продължи
да предоставя Услуги по време на периода на
оттеглянето),Потребителят следва да изпрати имейл
на info@eshopwedrop.bg. При липса на уведомление
от Потребителя/Клиента за тази цел Доставчикът на
услуги следва да вземе предвид разрешението за
предоставяне на Услуги по време на периода на
оттегляне, валиден за Потребителя/Клиента.

The Customer must ensure that he/she provides the
Service Provider (its subcontractor) the presentation of
valid documents enabling the establishment of the
identity of the Customer, or the representative authorised
by the Customer to hand-over the Parcel Returned
Parcel and settle the Price. The Customer understands
and agrees that the presentation of such documents is
non-excessive by reference to the purpose intended, i.e.
ensuring the delivery of possession to the person
authorized, the owner of the Returned Parcel (and of the
content thereof), who is the Customer (personally or by
his / her duly authorized representative). In addition to
the above, the establishment of the identity is required to
prevent money laundering and terrorism financing
according to the applicable law.

Клиентът гарантира, че ще предостави на
Доставчика на услуги (неговия подизпълнител)
валидни
документи,
които
осигуряват
установяването на самоличността на Клиента или
представителя, оторизиран от Клиента за предаване
на Пратката Върнатата пратка и да уреди цената.
Клиентът разбира и се съгласява, че предоставянето
на такива документи е в разумен обем за
съответната цел, т.е. осигуряване на доставката до
упълномощеното лице, собственика на Върнатата
пратка (и съдържанието й), което е Клиентът (лично
или чрез неговия/нейния надлежно упълномощен
представител). В допълнение към горепосоченото е
необходимо и установяване на самоличността, с цел
предотвратяване на пране на пари и финансиране на
тероризъм съгласно приложимото законодателство.

(e.4.)Conclusion of the Distance contract

(е.4.) Сключване на договор от разстояние

3.28.The Distance Contract is deemed to be
executed by receipt of the confirmation e-mail by the
Customer in accordance with the relevant steps
indicated in these Terms and Conditions.

3.28. Договорът от разстояние се счита за
сключен при получаване на имейл за
потвърждение от Клиента в съответствие с
етапите, посочени в настоящите Общи условия.

For the avoidance of doubts, a new Distance
Contract shall be executed for the purpose of each
Parcel/Returned Parcel.

С цел избягване на съмнения следва да бъде
сключен нов Договор от разстояние за целите на
всяка Пратка/Върната пратка.

The User shall be deemed the Customer within the
meaning of these Terms and Conditions) after the
receipt of the confirmation e-mail.

Потребителят се счита за Клиент по смисъла на
настоящите Общи условия след получаване на
имейл за потвърждение.

3.29.Unless otherwise provided, no remuneration as
Services price shall be owed by the user to the Service
Provider prior to execution of the Distance contract
according to the steps indicated above. Any and all the
rights and obligations under Contract shall be deemed
obtained and any and all Prices shall be calculated as of
execution date of the Contract.

3.29. Освен ако не е посочено друго, потребителят не
дължи възнаграждение под формата на цена за
услугите на Доставчика на услуги преди сключване
на Договора от разстояние в съответствие със
посочените по-горе стъпки. Всички права и
задължения по Договора се считат за получени и
всички Цени се калкулират считано от датата на
сключване на Договора.

3.30.The Distance Contract executed by and between
the Service Provider and the Customer shall consist of:
(i) the Terms and Conditions accepted by the Customer
under Art. 3.27 hereof (the ones mentioned under Art.
3.27(2) prevailing), and (ii) only for the Customer –
consumers within the meaning of the applicable law, and
by the express authorization of the Service Provider to
initiate the provision of Services during the period of
withdrawal, in accordance with Art. 3.27(4) above.

3.30. Договорът от разстояние, сключен между
Доставчика на услуги и Клиента, се състои от: (i)
Общите условия, приети от Клиента съгласно чл.
3.27 от настоящото (предимство имат упоменатите
по чл. 3.27(2)) и (ii) единствено за Клиента –
„потребители“ по смисъла на приложимото
законодателство и с изричното упълномощаване на
Доставчика
на
услуги
за
започване
на
предоставянето на Услуги по време на периода на
оттегляне в съответствие с чл. 3.27(4) по-горе.

3.31.The confirmation by e-mail regarding acceptance of
the Parcel shall also contain a note regarding the
contract being deemed a Distance Contract, as
described and having the above-mentioned content.

3.31. Потвърждението с имейл по отношение на
приемането на Пратката трябва да съдържа бележка
за договора, който се приема за Договор от
разстояние, както и описано и с горепосоченото
съдържание.

3.32.Only the Customer – consumer has the right to
notify the Service Provider in writing about his / her
withdrawal from the Distance Contract for the Services
related to a Parcel/Return parcel, without any penalties
and without offering a reason, within maximum 14
calendar days after the conclusion of the Distance
Contract in relation to the Parcel (the execution date of
the Distance Contract is established according to Art.
3.28 hereof). ATTENTION! If the Customer – consumer
has expressly authorized the Service Provider to initiate
the provision of Services in relation to the Distance
Contract during the period of withdrawal (please see Art.
3.27 hereof), and, later, the Customer withdraws from
this Distance Contract during the period of withdrawal,
the relevant Customer shall owe to the Service Provider
an amount proportionate to the Services rendered by the
time the Customer notifies the exercise of the right to
withdraw from the relevant Contract, i.e. that can be at
most equal to the quantum of the Final Price owed by the
Customer in relation to this Contract (depending on the
stage of the performance of the Contract). The Customer
– consumer’s withdrawal from the Distance Contract
shall only be carried out by the Customer – consumer,
and only by complying with the procedure described
under section (e.6) below.

3.32. Единствено Клиентът-потребител има право
да уведомява Доставчика на услуги в писмен вид
относно неговото/нейното оттегляне от Договора от
разстояние
за
Услугите,
свързани
с
Пратката/Върнатата пратка, без да се начисляват
глоби и без посочване на причина, в рамките на
максимум 14 календарни дни след сключването на
Договора за доставка във връзка с Пратката (датата
на изпълнение на Договора от разстояние се
определя съгласно чл. 3.28 от настоящото).
ВНИМАНИЕ!
Ако
Клиентът-потребител
е
упълномощил изрично Доставчика на услуги да
започне да предоставя Услуги във връзка с Договора
от разстояние по време на периода на оттегляне (вж.
чл. 3.27 от настоящото) и по-късно, Клиентът се
оттегли от Договора от разстояние по време на
периода на оттегляне, съответният Клиент дължи на
Доставчика на услуги сума, пропорционална на
Услугите, предоставени до момента, в който
Клиентът уведоми за упражняването на правото на
оттегляне от съответния Договор, т.е. която може да
е най-много равна на размера на Крайната цена,
дължима от Клиента във връзка с този Договор (в
зависимост от етапа на изпълнението му).
Оттеглянето на Клиента-потребител от Договора от
разстояние се извършва единствено от него и само с
изпълнение на процедурата, описана съгласно
раздел (е.6) по-долу.

(e.5.) Performance of the Contract

(е.5) Изпълнение на Договора

3.33.The Service Provider shall provide the Services
with the diligence of a professional, and shall use best
endeavours to provide the Services at a high level of
quality, without securing any special quality parameters
relating to the provision of Services.

3.33 Доставчикът на услуги предоставя Услугите със
старание и полага всички разумни усилия да
предостави Услугите с високо ниво на качество, без
да обезпечава специални параметри на качеството
във връзка с предоставянето на Услугите.

3.34.The Service Provider shall inform the Customer
about the Parcel status during each activity performed in
carrying out the mandate granted by the Customer under
the Contract, as follows:

3.34. Доставчикът на услуги следва да уведоми
Клиента относно състоянието на Пратката по време
на всяка дейност, извършена при изпълнение на
правомощието, предоставено от Клиента съгласно
Договора, както следва:

a) For the Parcels under Initial Mandate Services:

а) За пратки съгласно упълномощени услуги:

In Origin Warehouse: this status indicates the moment
the Parcel is placed (measured, weighted and
photographed and registered with the Service Provider’s
system in the warehouse located in the country where
the Parcel has been delivered to in accordance with the
Origin Country Shopping Address);

В склада на произход: този статус показва
момента, в който Пратката е подадена (измерена,
претеглена, снимана и регистрирана в системата на
Доставчика на услуги в склада, намиращ се в
страната, където е доставена Пратката в
съответствие с Адреса за пазаруване в страната на
произход);

In Transit: this status indicates the moment when the
Parcel is loaded on the vehicle and is en route to
Bulgaria;

Пътува: този статус показва момента, в който
Пратката се натоварва на превозното средство и
преминава транзитно (en route) към България;

In Intermediary Warehouse this status indicates the
moment when the Parcel is stored, waiting to undergo
customs clearance;

В междинния склад: този статус показва момента, в
който Пратката се съхранява и изчаква да премине
митническо освобождаване;

In Destination Warehouse: this status indicates the
moment in which the Parcel has arrived at the Service
Provider’s Destination Warehouse;

В склада по местозначение: този статус показва
момента, в който Пратката е пристигнала в склада по
местозначение на доставчика на услуги;

Consolidation / order prepared to be picked up by
the Customer: status indicating the Customer’s wish for
a Parcel to be prepared by the Service Provider in order
to be directly picked up by the Customer / Customer’s
authorized representative from the Destination
Warehouse. Depending on the Customer’s option
expressed also under the Website Account, the Parcel
will or will not be consolidated with other Parcels in
relation to which the Service Provider has provided /
shall provide Services under the Distance Contract(s)
with the same Customer;

Консолидиране/поръчката очаква вземане от
Клиента: този статус показва желанието на Клиента
за това Пратката да бъде подготвена от Доставчика
на
услуги
за
директно
вземане
от
Клиента/упълномощения представител на клиента
от склада по местозначение. В зависимост от
опцията, която е завил Клиентът в Акаунта, Пратката
ще бъде или няма да бъде консолидирана с други
Пратки, във връзка с които Доставчикът на услуги е
предоставил/следва да предостави Услуги в
съответствие с Договора(ите) от разстояние със
същия Клиент;

Picked up by the Customer: status indicating the
termination of the Contract based on the pick-up of the
by the Customer / Customer’s authorized representative
from the Destination Warehouse, following full
performance of the Parties’ obligations, including full
payment of the Price by the Customer.

Взето от клиента: този статус показва
прекратяването на Договора на базата на вземането
на
[Пратката]
от
Клиента/упълномощения
представител
на
Клиента
от
Склада
по
местозначение с оглед цялостното изпълнение на
задълженията на Страните, вкл. пълно плащане на
Цената от Клиента.

Consolidation / order prepared to be picked up by
courier: status indicating the preparation of the Parcel
by the Service Provider in order to be delivered by the
courier at the Handing Over Point indicated by the
Customer under the Account. For the clarity purposes,
such status means that the Parcel is ready to be picked
up by the courier. Depending on the Customer’s option
also expressed under the Website Account, the Parcel
can or cannot be consolidated with other Parcels in
relation to which the Service Provider has ensured / shall
ensure Services under Contract(s), therefore waiting to
be actually delivered at the same time with other Parcels
in relation to which the Service Provider has ensured /
shall ensure Services under Contract(s) with the same
Customer.

Консолидиране/пратката е в готовност за
вземане от куриера: статусът показва подготовка
на Пратката от доставчика на услуги, за да бъде
доставена от куриера на Мястото за предаване,
посочено от Клиента в Акаунта. С цел по-голяма
яснота такъв статус означава, че Пратката е готова
за получаване от куриера. В зависимост от опцията
на Клиента, също посочена в Акаунта, Пратката
може или не може да бъде консолидирана с други
Пратки, във връзка с които Доставчикът на услуги е
гарантирал/следва да гарантира Услугите съгласно
Договор(и), следователно изчакваща за реална
доставка по същото време като останалите Пратки,
във връзка с които Доставчикът на услуги е
гарантирал/следва да гарантира Услуги по
Договор(и) със същия Клиент.

Picked up by courier: the status is updated when the
courier actually takes over the Parcel from the
Destination Warehouse.

Взета от куриер: статусът се актуализира, когато
куриерът
вземе
Пратката
от
Склада
по
местозначение.

Consolidation / order delivered by the courier: status
indicating the receipt of the Parcel by the Customer.

Консолидиране/поръчката е доставена от
куриера: статусът показва, че пратката е получена
от клиента.

Consolidation / order prepared to be picked up from
the Click-and-collect point [X] (i.e. the Click-andcollect point X selected by the Customer from the options
indicated by the Services Provider on the Website as
Click-and- collect points in Bulgaria): status indicating
the Customer’s wish for a Parcel to be ready to be picked
up by the Customer / Customer’s authorized
representative from the Click-and-collect point [X]. The
status means that the Parcel is ready to be picked up
by
the
Customer
/ Customer’s authorized
representative from the Click-and- collect point [X].
Depending on the Customer’s option also expressed
under the Website Account, the Parcel can or cannot be
consolidated with other Parcels in relation to which the
Service Provider has ensured / shall ensure Services
under the Contract(s) entered into with the Customer,

Консолидиране/доставката
е
готова
за
вземане от пункт Click-and-collect [Х] (т.е. пункт
X, избран от Клиента от опциите, посочени от
Доставчика на услуги на Уебсайта като пунктове от
типа Click- and-Collect в България): статусът показва
желанието на Клиента за това Пратката да бъде
готова за получаване от Клиента/упълномощения
представител на Клиента от пункта Click- and-Collect)
[X] Статусът означава, че Пратката е готова за
получаване
от
Клиента/упълномощения
представител на Клиента от пункт Click- and-Collect
[X]. В зависимост от избраната опция на Клиента,
също посочена в Акаунта, Пратката може или не
може да бъде консолидирана с други Пратки, във
връзка с които Доставчикът на услуги е
осигурил/следва да осигури Услуги съгласно

therefore waiting to be picked up at the same time with
other Parcels of the Customer delivered by the Service
Provider at the same Click-and-collect point [X].

Договор(и), сключени с Клиента, следователно
изчаква да бъде взета по същото време с други
Пратки на Клиента, доставени от Доставчика на
услуги в същия пункт Click- and-Collect [Х].

Picked up by the Customer: The status is updated
when the Customer / Customer’s authorized
representative actually takes over the Parcels from the
Click-and-collect point [X].

Получена от клиента: този статус се актуализира,
когато клиентът/упълномощеният представител на
клиента действително получи Пратките от пункт
Click- and-Collect [Х].

ATTENTION! The Customer assumes the obligation to
ensure, for the actual receipt of the Parcel, as the case
may be, at the Destination Warehouse, to the courier, or
at the Click-and-collect point [X] (depending on the
option chosen by the Customer for actual take-over of
the Parcel), the presentation of valid documents enabling
the establishment of the identity of the Customer, or the
representative authorised by the Customer to take over
the Parcel and settle the Price. The Customer
understands and agrees that the presentation of such
documents is non- excessive by reference to the
purpose intended, i.e. ensuring the delivery of
possession to the person authorized, the owner of the
Parcel (and of the content thereof), who is the Customer
(personally or by his / her duly authorized
representative). In addition to the above, the
establishment of the identity is required to prevent
money laundering and terrorism financing according to
the applicable law.

ВНИМАНИЕ! Клиентът поема задължението да
осигури (за действителното получаване на Пратката,
в зависимост от случая, от Склада по местозначение,
от куриера или от пункта Click- and-Collect [Х] (в
зависимост от избраната от Клиента опция за
действителното
вземане
на
Пратката))
предоставянето на валидни документи, с които може
да се установи самоличността на Клиента или
представителя, упълномощен от Клиента да получи
Пратката и да заплати Цената. Клиентът разбира и
се съгласява, че представянето на такива документи
е в разумен обем съобразно предназначената цел,
т.е. осигуряване на доставката до упълномощеното
лице, собственика на Пратката (и на нейното
съдържание), който е Клиентът (лично или чрез
неговия/нейния
надлежно
упълномощен
представител). В допълнение към гореизложеното,
установяването на самоличността се изисква за
предотвратяване на пране на пари и финансиране на
тероризъм
в
съответствие
с
приложимото
законодателство.

b) For the Returned Parcels under Return Mandate
Services:

б) За върнати пратки съгласно упълномощени
услуги за връщане:

In Destination Warehouse: this status indicates the
moment the Returned Parcel arrives at the Destination
Warehouse for undergoing the operations necessary for
its validation as a Returned Parcel; if Consolidation is
available, this status shall also appear.

В склада на произход: този статус показва
момента, в който Върнатата пратка е в склада по
местозначение,
за
да
бъдат
извършени
необходимите действия за установяването й като
Върната пратка; ако е налично Консолидиране,
също се появява този статус.

In Transit: this status indicates the moment when the
Returned Parcel is loaded on the vehicle and is en route
back to the Origin Warehouse;

Пътува: този статус показва момента, в който
Върнатата пратка се натоварва на превозното
средство и преминава транзитно (en route) към
склада на произход;

In Origin Warehouse: this status indicates the moment
in which the Returned Parcel has arrived back at the
Origin Warehouse; status indicating the termination of
the Contract for Return Mandate Services (in case the
Third party is not located in the same country with the
country where the Origin Warehouse is located).

В склада на произход: този статус показва
момента, в който Върнатата пратка е пристигнала
обратно в склада на произход; статусът указва
прекратяването на договора за упълномощени
услуги за връщане (в случай че третата страна не се
намира в същата държава като тази, в която се
намира склада на произход).

Consolidation / order prepared to be delivered by
last mile delivery at the Third Party Address in the
country of the Origin Country Shopping Address:
status indicating the Service Provider is preparing the
Returned Parcel, in the country of the Initial Warehouse,
for last mile delivery (if the option is available for that
Returned Parcel and provided that the corresponding
Price has been paid).

Консолидиране/поръчката очаква доставка при
крайна отсечка на адреса на третата страна в
държавата на адреса за пазаруване в страната
на произход: този статус показва, че Доставчикът на
услуги подготвя Върнатата пратка в държавата на
първоначалния склад, за доставка при крайната
отсечка (ако опцията е налична за тази Върната
пратка и в случай че е заплатена съответната Цена).

Picked up by the courier: status indicating the
termination of the Contract for Return Mandate Services
for Returned Parcels that must be delivered to the Third
Party Address.

Взето от куриера: този статус показва
прекратяването на Договора за упълномощени
услуги по връщане за върнати пратки, които трябва
да бъдат доставени на адреса на третата страна.

At Third Party: status indicating that the Third Party
effectively took over the return Parcel.

При третата страна: този статус показва, че
Третата страна е поела Върнатата пратка.

Retour to the Origin Warehouse: status indicating the
moment when the returned Parcel is declined by the
Third party and/or the hand-over of the return Parcel to
the Third Party could not be achieved for reasons nonattributable to the Service Provider.

Обратен курс до склада на произход: този статус
посочва момента, в който Върнатата пратка е
отказана от Третата страна и/или предаването на
Върнатата пратка към Третата страна не се е
осъществило поради причини, независещи от
Доставчика на услуги.

3.35.(1) The Service Provider shall not be held liable for
the consequences (e.g. refusal to hand over to the
Customer / Customer’s authorized representative actual
possession of the Parcel, return Parcel) of failure to
provide documents for the purpose of establishment of
the identity. The Customer understands that the Service
Provider shall at no time retain copies of the identity
documents herein indicated.

3.35. (1) Доставчикът на услуги не носи отговорност
за последиците (напр. отказ за предаване на
Пратката (върнатата пратка) на разположението на
Клиента/упълномощения представител на Клиента)
от непредоставяне на документи за целите за
установяване на самоличността. Клиентът разбира,
че Доставчикът на услуги в нито един момент няма
да задържи копия на посочените тук документи за
самоличност.

3.35 (2) The Customer understands and agrees that the
Handing Over Point indicated by the Customer can be
located only within the territory of Romania, and cannot
be a penitentiary or such other locations with a special
regime (including in terms of receipt / takeover of
Products / Parcels or the conclusion of contracts).

3.35. (2) Клиентът разбира и се съгласява, че
Мястото за предаване, посочено от Клиента може да
се намира само на територията на Румъния и не
може да е наказателно заведение или друго място
със специален режим (вкл. при получаване/вземане
на Продуктите/Пратките или сключване на
договори).

ATTENTION! The Parcel that has not been picked up by
the Customer from the Destination Warehouse (or from
the courier / Click-and-collect point, as the case may be),
or that has not been cleared from customs formalities
perspective (e.g. the Customer has not performed the
operations/has not performed them in due time) within
maximum period of 30 days after the Parcel has arrived
at the Destination Warehouse/Intermediary Warehouse
or for which the Customer has indicated no other method
of delivery under these Terms and Conditions, within the
aforementioned term, shall be received by the Customer
only on the basis of the payment of the amount in
addition to the Price owed, equal to the amount due up
to that moment (to be, consequently, added to the Price
due under the Contract). The amount shall be owed by
the Customer for each period of 30 subsequent
consecutive days, during which the Parcel remains in the
Destination Warehouse/Intermediary Warehouse under
the conditions herein referred to. If a term of 6 (six) month
lapses after the first notice given by the Service Provider
in accordance with Art. 3.34 hereof, the Customer
hereby authorizes the Service Provider to take
possession of the Parcel, on account of the receivables
held against the Customer, the Service Provider being
entitled to treat the same as a sole owner.

ВНИМАНИЕ: Пратка, невзета от Клиента от Склада
по местозначение (или от куриера/пункта Click- andCollect в зависимост от случая) или която не е
преминала митническо освобождаване (напр.
Клиентът не е изпълнил (навреме) операциите) в
рамките на максималния период от 30 дни след
пристигане
на
Пратката
в
Склада
по
местозначение/Междинния склад или за които
Клиентът не е посочил друг метод на доставка
съгласно настоящите Общи условия, в рамките на
горепосочения срок, се получават от Клиента само
при плащане на сумата в допълнение към
дължимата Цена, равна на сумата, дължима до
момента (която впоследствие се добавя към
дължимата по Договора цена). Сумата е дължима от
Клиента за всеки период от 30 следващи
последователни дни, през който Пратката остава в
Склада по местозначение/ Междинния склад
съгласно посочените тук условия. В случай че е
изминал период от 6 (шест) месеца след първото
уведомление от
Доставчика
на
услуги
в
съответствие с чл. 3.34 от настоящото, Клиентът с
настоящото упълномощава Доставчика на услуги да
получи пратката, като Доставчикът на услуги има
право да я третира като едноличен собственик.

3.35 (3) The Customer understands that, unless
otherwise indicated to the Customer by the Service
Provider (e.g. on the Website, in the Account), the Third
Party Address can be only on the territory of the country
where the Origin Warehouse is located and that it is a
location where the effective taken-over of a Returned
Parcel can be ensured (e.g. it cannot be a postal
address) and the signature for the taken-over.

3.35. (3) Клиентът разбира, че освен ако Доставчикът
на услуги не е посочил друго на Клиента (напр. на
Уебсайта или в Акаунта), Адресът на третата страна
може да бъде само на територията на държавата, в
която се намира Складът на произход и място,
където може да бъде подсигурено действителното
предаване на Върнатата пратка (напр. не може да е
пощенски адрес) и където може да бъде положен
подпис.

3.35 (4) ATTENTION! The Returned Parcel that has not
been picked up from the Origin Warehouse (or has not
been taken over by the Third party to which a last mile
delivery was performed by the Service Provider) within
maximum period of 30 days after the Returned Parcel
has arrived at the Origin Warehouse, shall be received
by the Customer only on the basis of the payment of the
amount in addition to the Price owed, equal to the
amount due up to that moment (to be, consequently,
added to the Price due under the Contract). The amount
shall be owed by the Customer for each period of 30
subsequent consecutive days, during which the
Returned Parcel remains in the Origin Warehouse under
the conditions herein referred to. If a term of 6 (six) month
lapses after the first notice given by the Service Provider
in accordance with Art. 3.34 hereof, the Customer
hereby authorizes the Service Provider to take
possession of the Returned Parcel, on account of the
receivables held against the Customer, the Service
Provider being entitled to treat the same as the sole
owner of that Returned Parcel.

3.35. (4) ВНИМАНИЕ! Върнатата пратка, която не е
взета от Склада на произход (или не е била приета
от Третата страна, към която е извършена доставка
при крайната отсечка от страна на Доставчика) в
рамките на максимален период от 30 дни след
пристигането на Върнатата пратка в Склада на
произход, ще бъде получена от Клиента само срещу
заплащане на сума, в допълнение към дължимата
Цена, равна на сумата, дължима към този момент
(която впоследствие се добавя към Цената, дължима
по Договора). Сумата е дължима от Клиента за всеки
период от 30 поредни дни, по време на който
Върнатата пратка остава в Склада на произход
съгласно посочените тук условия. Ако изтече период
от 6 (шест) месеца след първото уведомление,
предоставено от Доставчика на услуги в
съответствие с чл. 3.34 от настоящото, Клиентът с
настоящото упълномощава Доставчика на услуги да
получи Върнатата пратка, вследствие на вземанията
от Клиента, като Доставчикът на услуги има право да
ги третира като едноличен собственик на Върнатата
пратка.

3.35 (5) The Returned Parcel that cannot be handed
over at the Third Party Address, for a reason nonattributable to the Service Provider, shall be treated
under the provisions of article 3.35 (4) above.

3.35. (5) Върната пратка, която не може да бъде
предадена на Адреса на третата страна поради
причини, независещи от Доставчика на услуги,
следва да се третира съгласно разпоредбите на чл.
3.35 (4) по-горе.

3.36.Delivery of the Parcel to the possession of the
Customer (or his / her authorized representative) at the
Handing Over Point shall represent full performance of
the Contract for Initial Mandate Services (provided that
the Price has been fully paid up by the Customer) in
connection thereto.

3.36. Предоставянето на Пратката на Клиента (или
негов/неин упълномощен представител) на Мястото
на предаване представлява цялостно изпълнение на
Договора за упълномощени услуги (при условие че
Цената е изплатена в пълен размер от Клиента) в
тази връзка.

3.37.(1) With respect to Initial Mandate Services, the
Service Provider shall use all reasonable endeavours
under its control so that the maximum term of Service
provision until the Parcel arrives at the Destination
Warehouse, relating to a Parcel, shall be no longer than
15 (fifteen) calendar days (for Origin Country Shopping
Addresses located in Europe), and no longer than 30
(thirty) calendar days (for Origin Country Shopping
Addresses located outside Europe), from the execution
of the respective Distance Contract, in accordance with
sub- section 3.28 hereof, the Service Provider offering
no special guarantees regarding the compliance with
such term. For the avoidance of doubts, the Parcel shall
leave for the Handing Over Point in [destination country]
on a weekly basis (depending on the execution date of
the Distance Contract).

3.37. (1) По отношение на упълномощените услуги
Доставчикът на услуги следва да положи всички
разумни усилия, доколкото зависи от него, за да
може максималният срок на предоставяне на
Услугата до пристигането на Пратката в Склада на
местозначение, във връзка с Пратката, да е не подълъг от 15 (петнадесет) календарни дни (за Адреси
за пазаруване в страната на произход в Европа) и не
по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни (за Адреси
за пазаруване в страната на произход извън Европа)
от изпълнението на съответния Договор от
разстояние в съответствие с подраздел 3.28. от
настоящото, като Доставчикът на услуги не предлага
специални гаранции по отношение на изпълнението
на подобен срок. С цел избягване на съмнения,
Пратката заминава към Мястото за предаване в
[страната по местозначение] всяка седмица (в
зависимост от датата на сключване на Договора от
разстояние).

ATTENTION! The aforementioned maximum term is
assumed provided that the Customer fully performs,
under these Terms and Conditions and as per the
Service Provider’s instructions, the actions required to be
performed by the Customer within the Account, for the
following phases of Contract performance. Therefore,
the Customer shall react as soon as possible to the
notices regarding the status of the Order / Parcel, in
order to give the required instructions under his / her
Account / by e-mail, so that the Service Provider can
provide the Services and the Customer can take direct
possession of the Parcel as soon as practicable. The
Service Provider shall not be held liable for exceeding
such term due to the Customer’s lack of reaction / action
/ involvement / response.

ВНИМАНИЕ! Горепосоченият максимален срок се
приема, при условие че Клиентът изпълни (съгласно
настоящите Общи условия и според инструкциите на
Доставчика на услуги) всички действия, необходими
за извършване от страна на Клиента в рамките на
Акаунта, за следните фази от изпълнението на
Договора. Следователно Клиентът трябва да
реагира възможно най-скоро на съобщенията
относно статуса на Поръчката/ Пратката, за да
предостави необходимите инструкции в неговия
Акаунт/по имейл , за да може Доставчикът на услуги
да предостави Услугите и Клиентът да стане
собственик на Пратката възможно най-скоро.
Доставчикът на услуги не носи отговорност за
превишаване на такъв срок поради липса на
реакция/ действие/ включване/ отговор от страна на
Клиента.

3.37.(2) As regards the Return Mandate Services,
Service Provider shall use all reasonable endeavours
under its control so that the maximum term of Service
provision until the Returned Parcel arrives at the Origin
Warehouse, shall be no longer than 15 (fifteen) calendar
days (for Origin Warehouses located in Europe), and no
longer than 30 (thirty) calendar days (for Origin
Warehouses located outside Europe), from the
execution of the respective Distance Contract, in
accordance with sub-section 3.28 hereof, the Service
Provider offering no special guarantees regarding the
compliance with such term. For the avoidance of doubts,
the Returned Parcels shall leave from the Destination
Warehouse on a weekly basis.

3.37. (2) По отношение на упълномощените услуги за
връщане, Доставчикът на услуги следва да положи
всички разумни усилия, доколкото зависи от него, за
да може максималният срок на предоставяне на
Услугата до пристигането на Върнатата пратка в
Склада на произход, да е не по-дълъг от 15
(петнадесет) календарни дни (за Складове на
произход в Европа) и не по-дълъг от 30 (тридесет)
календарни дни (за Складове на произход извън
Европа), от изпълнението на съответния Договор от
разстояние в съответствие с подраздел 3.28. от
настоящото, Доставчикът на услуги не предоставя
специални гаранции по отношение на изпълнението
на подобен срок. С цел избягване на съмнения,
Върнатата пратка заминава от Склада по
местозначение всяка седмица.

ATTENTION! The aforementioned maximum term is
assumed provided that the Customer fully performs,
under these Terms and Conditions and as per the
Service Provider’s instructions, the actions required to be
performed by the Customer within the Account, for the
following phases of Contract performance. Therefore,
the Customer shall react as soon as possible to the
notices regarding the status of the Order / Returned
Parcel, in order to give the required instructions under
his / her Account / by e-mail, so that the Service Provider
can provide the Services and the Customer can take
direct possession of the Parcel as soon as practicable.
The Service Provider shall not be held liable for
exceeding such term due to the Customer’s lack of
reaction / action / involvement / response.

ВНИМАНИЕ! Горепосоченият максимален срок се
приема, при условие че Клиентът изпълни (съгласно
настоящите Общи условия и според инструкциите на
Доставчика на услуги) всички действия, необходими
за извършване от страна на Клиента в рамките на
Акаунта, за следните фази от изпълнението на
Договора. Следователно Клиентът трябва да
реагира възможно най-скоро на съобщенията
относно статуса на Поръчката/Върнатата пратка, за
да предостави необходимите инструкции в неговия
Акаунт/по имейл , за да може Доставчикът на услуги
да предостави Услугите и Клиентът да стане
собственик на Пратката възможно най-скоро.
Доставчикът на услуги не носи отговорност за
превишаване на такъв срок поради липса на
реакция/действие/включване/отговор от страна на
Клиента.

3.38.ATTENTION! Taking into consideration that, under
the Contract for Initial Mandate Services, the Customer
authorizes the Service Provider to take possession of the
Parcel at the Origin Country Shopping Address (e.g.
UK), in relation to the Third party (seller of the Product /
the supplier of the Product), the delivery of the Product
on the basis of the contract executed by and between
the Customer and such Third party / supplier of the
Products shall be deemed to be made when the Service
Provider takes possession of the Parcel at the Origin
Country Shopping Address , therefore all the Customer’s
rights in relation to the Third party shall run from this
moment on, including the Customer’s eventual right of

3.38. ВНИМАНИЕ! Имайки предвид, че съгласно
Договора за упълномощени услуги.
Клиентът
упълномощава Доставчика на услуги да вземе
Пратката от Адреса за пазаруване в страната на
произход (напр. Обединеното кралство), във връзка
с Третата страна (продавача/ доставчика на
Продукта), доставката на Продукта на базата на
договора, сключен от и между Клиента и такава
Трета страна/доставчик на Продуктите се счита за
извършено, когато Доставчикът на услуги получи
Пратката на Адреса за пазаруване в страната на
произход, следователно всички права на Клиента
във връзка с Третата страна започват да текат от

withdrawal under the EU laws or any right of the
Customer in connection with the time of delivery
(including, without limitation, the Customer’s rights
regarding the warranty, claim of non-compliance, etc.).
At least for all these reasons, the Customer must react
to the Service Provider’s notices so as to take direct
possession of the Parcel as soon as practicable.
Nevertheless, the Service Provider shall not be held
liable to the Customer or to the Third party
/ supplier of the Parcel, for any matter related to such
rights of the Customer / Third party / supplier of the
Parcel, arising from the direct relationship between the
Customer and the Third party / supplier, or for any nonperformance
/ late performance relating to such a relationship or for
any other effects related to the relationship between the
Third party / supplier of the Parcel and the Customer.

този момент нататък, включително правото на
Клиента за оттегляне съгласно законодателството
на ЕС или друго право на Клиента във връзка в
момента на доставката (вкл., без да се ограничава
до, правата на Клиента относно гаранцията,
твърдения за несъответствие и др.).
Най-малко поради тези причини Клиентът трябва да
реагира на съобщенията на Доставчика на услуги, за
да получи Пратката възможно най-скоро. Въпреки
това Доставчикът на услуги не носи отговорност пред
Клиента или Третата страна/доставчикът на
Пратката, относно въпроси, свързани с такива права
на Клиента/Третата страна/доставчика на Пратката,
възникващи от прякото взаимоотношение между
Клиента и Третата страна/доставчика или за
неизпълнение/закъсняло изпълнение във връзка с
такова взаимоотношение или за други въздействия,
свързани с взаимоотношението между Третата
страна/доставчика на Пратката и Клиента.

ATTENTION! If, under the applicable law or other
provisions (e.g. the contract), the Customer’s right of
withdrawal (and other rights for which, to a Third party –
seller / supplier, the date of taking over the Parcel by the
Service Provider from the Origin Country Shopping
Address shall be the only aspect to matter) shall
commence to run from the date when the Service
Provider takes over the Parcel at the Origin Country
Shopping Address, so that it is possible that, as far as
such Parcel / Products is / are concerned, the Customer
loses, until the moment he / she enters direct possession
of the Parcel, the right of withdrawal (other rights)
regarding the relationship with the Third party / supplier
in what regards the Product. The Customer understands
and accepts that the Service Provider shall, under no
circumstances, be held liable for such situations.

ВНИМАНИЕ!
Ако
съгласно
приложимото
законодателство или други разпоредби (напр.
договора), правото на Клиента за оттегляне (и други
права,
за
които
за
Трета
страна
–
продавач/доставчик, датата на придобиване на
Пратката от Доставчика на услуги от Адреса за
пазаруване в страната на произход следва да бъде
единственият аспект от значение) започва да тече от
датата, на която Доставчикът на услуги вземе
Пратката от Адреса за пазаруване в страната на
произход, за да бъде възможно – доколкото това се
отнася до такава Пратка/Продукти, Клиентът загуби,
до момента, в който стане собственик на Пратката,
правото на оттегляне (други права) по отношение на
взаимоотношението с Третата страна/доставчика
във връзка с Продукта. Клиентът разбира и приема,
че Доставчикът на услуги при никакви обстоятелства
няма да носи отговорност за такива ситуации.

3.38.(2) As regards the Return Mandate Services, the
pick-up of the Retuned Parcel, by the Service Provider,
from the Customer, at the Pick-Up Point, is not to be
deemed as exercise by the Customer of its obligation to
return/deliver the Returned Parcel in relation to a Third
Party, nor the execution of the withdrawal right under the
contract with the Third party. The Service Provider shall
not act as a proxy of the Third party, either at the
Destination Warehouse, at the Pick-up Point or at the
Origin Warehouse, and the Service Provider shall not
gain any ownership title (or obligations in relation
thereto) to the Returned Parcel (unless otherwise
expressly provided herein).

3.38. (2) Що се отнася до упълномощени услуги за
връщане, вземането на Върнатата пратка от
Доставчика на услуги от Клиента от Мястото за
вземане не се счита за изпълнение от страна на
Клиента
на
неговото
задължение
за
връщане/доставка на Върнатата пратка във връзка с
Трета страна, нито изпълнението на правото на
оттегляне съгласно договора с Третата страна.
Доставчикът на услуги няма да действа като
правомощник на Третата страна – нито в Склада по
местозначение, на Мястото на вземане или в Склада
на произход и Доставчикът на услуги не може да
получи право на собственост (или задължения в тази
връзка) върху Върнатата пратка (освен ако изрично
не е упоменато друго в настоящия документ).

3.39.The Service Provider shall employ appropriately
trained staff for the performance of the Services and
professional subcontractors in carrying out the relevant
activities under the Contract.

3.39. Доставчикът на услуги следва да наеме
персонал, преминал подходящо обучение за
изпълнението на Услугите и професионални
подизпълнители за извършване на съответните
дейности по Договора.

3.40.The Service Provider reserves the right to suspend,
at any time, the performance of the Contract (including
the access to the Account and the provision of Services
to the Customer) if there are any suspicions regarding
the non- performance by the User / Customer of any of
the provisions hereof, without being held liable against
the User / Customer for such suspension / damages
claimed by the Customer; at the same time, the Service
Provider shall be entitled to resort to suspension if it has
any suspicions (even if not verified) of any kind of fraud
by the Customer, including the attempt (e.g. hacking into
computer systems, hacking into bank systems, use of
false data, use of false identities or false cards, use of
other User’s / Customer’s account, etc.) or in case the
suspension is required by the competent authorities or
for the Service Provider to observe the measures
indicated by the authorities. In such cases, the Service
Provider may provide any data regarding the User /
Account / conduit / activity of the Customer on the
Website, and may take any steps deemed necessary,
including the delivery of the Customer’s Parcels /
Products to the authorities.

3.40. Доставчикът на услуги си запазва правото по
всяко време да прекрати действието на Договора
(вкл. достъпа до Акаунта и предоставянето на Услуги
на Клиента), в случай на съмнение относно
неизпълнение от страна на Потребителя/Клиента на
която и да е от разпоредбите в настоящото, без да
носи отговорност пред Потребителя/Клиента за
такова прекратяване/щети, за които претендира
Клиента; в същото време, Доставчикът на услуги има
право да прибегне към прекратяване, ако има
съмнения (дори непроверени) за измама от страна
на Клиента, включително опит (напр. хакерска атака
на компютърните, банковите системи, употреба на
фалшиви данни, фалшива самоличност или
фалшиви карти, употреба на акаунта на друг
Потребител/Клиент и др.) или в случай че
прекратяването се изисква от компетентните органи
или за да може Доставчикът на услуги да спази
посочените от органите мерки. В такива случаи
Доставчикът на услуги може да предостави каквито и
да
било
данни
относно
Потребителя/Акаунта/дейността на Клиента на
Уебсайта и може да предприеме всички необходими
стъпки,
вкл.
предоставяне
на
клиентските
пратки/продукти на органите.

3.41.The Service Provider and the User/Customer
expressly agree that, at no point and within no action /
Service provision, shall the Service Provider intervene
upon the Parcel (except for performance of the Contract
and the provision of the Service, in accordance with the
applicable laws). The Customer understands and
accepts that the Service Provider may use any
equipment / technology, etc., as deemed necessary, in
order to identify whether the content of the Parcel may
endanger human lives, integrity of other goods / Parcels,
environment, or infringes any legal provision.
Notwithstanding the aforesaid, the Service Provider may
check, directly or through its subcontractors, the content
of any Parcel, if there are any suspicions regarding its
content (e.g. non- compliance with these Terms and
Conditions, violation of law, etc.), including at the request
of the authorities, or to allow such inspection by the
competent authorities; the Service Provider shall, under
no circumstances (even though such suspicions are
groundless), be held liable for such inspections of the
Parcel.

3.41. Доставчикът на услуги и Потребителят
/Клиентът изрично се договарят, че в нито един
момент
и
в
рамките
на
нито
едно
действие/предоставяне на услуга, Доставчикът на
услугите няма да се намесва по отношение на
Пратката (освен за изпълнението на Договора и
предоставянето на Услугата в съответствие с
приложимото законодателство). Клиентът разбира и
приема, че Доставчикът на услуги може да използва
оборудване/технологии и др., каквито сметне за
необходими, за да разбере дали е възможно
съдържанието на Пратката да постави в опасност
човешки живот, целостта на други стоки/Пратки,
околната среда или да наруши дадена правна
разпоредба.
Независимо
от
горепосоченото,
Доставчикът на услуги има право да провери – пряко
или чрез подизпълнителите си – съдържанието на
всяка Пратка, в случай на съмнение относно нейното
съдържание (напр. неспазване на настоящите Общи
условия, нарушение на закона и др.), вкл. по
поискване от органите или да позволи такава
проверка от компетентните органи; Доставчикът на
услуги при никакви обстоятелства (дори ако такива
съмнения са неоснователни) не носи отговорност за
такива проверки на Пратката.

3.42.(1) ATTENTION! The User/Customer understands
and accepts that the Service Provider shall not, at any
time, become the owner of the Parcel (and, implicitly, of
the content thereof – therefore, nor the owner of the
Product), and shall not be held liable for any damage /
prejudice or legal consequence which the capacity as
owner of the Parcel or holder of the right to dispose of
the same (and, implicitly, of the content thereof –
including of the Product) might involve. Furthermore, the
possession / control / safeguarding, at any moment, of
the Parcel (and, implicitly, of the content thereof,
including of the Product) shall be performed by the
Service Provider strictly in the name and on behalf of the

3.42. (1) ВНИМАНИЕ! Потребителят/Клиентът
разбира и приема, че Доставчикът на услуги не може
да стане собственик на Пратката (и на съдържанието
й – следователно не може да стане собственик на
Продукта) и не носи отговорност за щети/вреди или
правни последици, които може да включва
качеството на собственик на Пратката или
притежател на правото за разпореждане със същата
(и съдържанието й – вкл. на Продукта). Освен това
притежанието/ контролът/ защитата на Пратката по
всяко време (и на съдържанието й – вкл. на
Продукта) се извършва от Доставчика на услуги от
името и за сметка на Клиента, като последният носи

Customer, the Customer being solely liable for any
damage / prejudice or legal consequence which
thepossession / control / safeguarding of the Parcel (and,
implicitly, of the content thereof – including of the
Product) may involve. Nevertheless, in the cases strictly
provided under this document, the Service Provider may
become the sole owner of the Parcel (including of the
content thereof), e.g., if the Customer expresses his / her
right of withdrawal, or the Customer fails to pay the Price
agreed with the Service Provider for the performance of
the Contract; exclusively in such cases, the Service
Provider may even dispose of the Parcel (and its
content), as it may consider necessary.

еднолична отговорност за щети/вреди или правни
последици,
които
могат
да
включват
притежанието/контрола/защитата на Пратката (вкл.
на съдържанието й – вкл. на Продукта). Въпреки това
в случаите, предвидени в настоящия документ,
Доставчикът на услуги може да стане едноличен
собственик на Пратката (вкл. на съдържанието й),
т.е. ако Клиентът упражни правото си на оттегляне
или Клиентът не заплати Цената, договорена с
Доставчика на услуги за изпълнение на договора;
изключително в такива случаи, Доставчикът на
услуги може да се разпореди с Пратката (и нейното
съдържание), както сметне за необходимо.

3.42 (2) ATTENTION! The Service Provider shall, under
no circumstances, have any liability for the content of a
Parcel; at the same time, the Service Provider shall,
under no Contract for Initial Mandate Services, have the
obligation to return the Parcel to the Third party / initial
supplier of the Parcel, respectively it shall have no
liability, under a Contract for Return Mandate Services,
for ensuring the return of the Returned Parcel to a Third
party if the Third party has already refused reception /
has not undertaken the Returned Parcel.

3.42. (2) ВНИМАНИЕ! Доставчикът на услуги при
никакви обстоятелства не носи отговорност за
съдържанието на Пратката; в същото време нито
един договор за упълномощени услуги не задължава
Доставчикът на услуги да върне Пратката на Третата
страна/първоначалния доставчик на Пратката,
съответно нито един договор за упълномощени
услуги за връщане не гарантира връщането на
Върнатата пратка на Трета страна, ако Третата
страна вече е отказала получаване/не е
предоставила Върнатата пратка.

3.42 (3) The Price due (paid) by the Customer to the
Service Provider for the Return Mandate Services is
separate from any amount due to a Third party. Also, the
Service Provider does not give the warranty that the third
party shall pay (back) to the Customer any amounts due
in exchange for a Returned Parcel.

3.42. (3) Дължимата цена (платена) от Клиента на
Доставчика на услуги за упълномощени услуги за
връщане е отделна от всяка сума, дължима на Трета
страна. Също така Доставчикът на услуги не дава
гаранция, че третата страна ще изплати на Клиента
каквито и да било дължими суми срещу
предоставяне на Върната пратка.

3.43.The Service Provider’s obligations to the Customer
are exclusively in respect to the Services rendered by the
Service Provider in accordance with the applicable laws
(particularly laws on electronic commerce, distance
contracts, specific laws on personal data protection, etc.)
and with the Specific Terms and the Distance contract
executed with the Customer.

3.43. Задълженията на Доставчика на услуги пред
Клиента са изключително по отношение на услугите,
предоставени от Доставчика на услуги в
съответствие с приложимото законодателство (в
частност законодателството за електронната
търговия, договори от разстояние, конкретно
законодателство за защита на личните данни и др.)
и
в съответствие с Специфичните условия и
Договора от разстояние, сключен с Клиента.

3.44.The Service Provider shall be liable under these
Terms and Conditions only for the Services, any
liability of the Service Provider with regard to the
Products (including the guarantees associated to the
sale of Products), the quality of the Products
purchased by the Customer, the characteristics of the
Products, the Product advertising, compliance with the
requirements on the Product certification, the
Products’ lack of conformity, the Product packaging,
practices used by the Third parties in selling Products,
the Third party’s compliance with the obligations on
sale of the Products, or the observance by the Third
party of its obligations in case of return of the Product
backto the Third party (including prior notification to
the User / Customer), execution of the distance
contracts for sale of the Products and / or the
performance of such distance contracts, observance
of any professional standards or Product related
standards by the Third parties, the Product defects
and / or damage caused by the defective Products,
compliance with the environmental obligations related

3.44. Доставчикът на услуги носи отговорност
съгласно настоящите Общи условия единствено за
Услугите, като се изключва всяка отговорност на
Доставчика на услуги по отношение на Продуктите
(вкл. гаранциите, свързани с продажбата на
Продуктите), качеството на Продуктите, закупени от
Клиента,
характеристиките
на
Продуктите,
рекламирането на Продукта, в съответствие с
изискванията за сертификация на Продукта, липсата
на съответствие на Продуктите, опаковането на
Продукта, практиките на Третите страни за продажба
на Продукти, съответствието на Третата страна със
задълженията за продажба на Продуктите или
изпълнението на задълженията на Третата страна в
случай на връщане на Продукта до Третата
страна(вкл.
предварително
уведомление
на
Потребителя/ Клиента), изпълнение на договорите
от разстояние за продажба на Продуктите и/или
изпълнението на такива договори от разстояние,
спазване на професионални стандарти или
стандарти, свързани с продукта от Третите страни,
като дефектите на Продукта и/или щети, причинени

3.1.
3.2.

to the sale of the Products, etc., being hereby
excluded.

от дефектни Продукти, спазване на задължения по
отношение на околната среда, свързани с
продажбата на Продуктите и т.н.

3.45.For the avoidance of doubts, the Customer
understands and accepts that the Service Provider is not
(within the meaning of the specific laws) a producer /
manufacturer / distributor / seller / reseller / importer of
the Products, and has no partnership / affiliation and / or
authorization relation with any Third party in connection
with the Products, visavis the Customer, in the name and
/ or on behalf of the Third party, unless expressly stated
otherwise by the Service Provider.

3.45. С цел избягване на съмнения, Клиентът
разбира и приема, че Доставчикът на услуги не е (по
смисъла на конкретните закони) производител/
дистрибутор/ продавач/ препродавач/ вносител на
Продуктите
и
няма
сключено
партньорство/сътрудничество
и/или
взаимоотношения на пълномощник във връзка с
трета страна за Продуктите, visavis Клиентът, от
името и/или за сметка на Третата страна, освен ако
изрично не е упоменато друго от страна на
Доставчика на услуги.

3.46.The Customer understands and accepts that he /
she may invoke to the Service Provider no lack of
conformity of the Product or lack of completeness of the
Products / Parcel, as well as no other obligation / no
other kind of responsibility regarding the capacity as
seller / producer / distributor / manufacturer of the
Product and/or the price (sums) paid / owed by the
Customer for the Product / Parcel (capacity not held by
the Service Provider). The Customer understands and
accepts that any complaint / claim concerning the
Product cannot be filed against the Service Provider,
which may be, in accordance with these Terms and
Conditions and the applicable law, liable only for the
Services rendered by the Service Provider pursuant to a
valid Contract.

3.46. Клиентът разбира и приема, че може да се
обърне към Доставчика на услуги при липса на
съответствие/цялост на Продуктите/Пратката, както
и за друго задължение/отговорност във връзка с
качеството му на продавач / производител /
дистрибутор на Продукта и / или цени (суми),
изплатени/дължими от Клиента за Продукта
/Пратката. Клиентът разбира и приема, че не могат
да се подават оплаквания/жалби относно Продукта
срещу Доставчика на услуги, който по настоящите
Общи условия и приложимото законодателство,
може да носи отговорност само за Услугите,
предоставени от Доставчика на услуги съгласно
валиден Договор.

3.47.The User / Customer is solely liable in what regards
the veracity and accuracy of the data provided to the
Service Provider upon his / her registration on the
Website and during the performance of the Distance
Contract. The Service Provider shall not / cannot be held
liable, under any circumstances, for the occurrence of
any situations in which: (i) the Parcel cannot be taken
over / delivered because the User / Customer has
erroneously and / or incompletely filled in the coordinates
of the Origin Country Shopping Address or the Handing
Over Point; or (ii) any other cases in which the veracity
or accuracy of the data provided by the user / Customer
hinders the carrying out of the relations between the user
/ Customer and the Service Provider, including the
performance of the Contract.

3.47. Потребителят/Клиентът носи еднолична
отговорност за достоверността и точността на
данните, предоставени на Доставчика на услуги при
регистрация в Уебсайта и по време на изпълнението
на Договора от разстояние. Доставчикът на услуги не
следва и не може да бъде държан под отговорност
при никакви обстоятелства за възникването на
ситуации, при които: (i) Пратката не може да бъде
поета/доставена, защото Потребителят/Клиентът е
попълнил грешно и/или непълно координатите на
Адреса за пазаруване в страната на произход или
Мястото на предаване; или (ii) други случаи, при
които достоверността или точността на данните,
предоставени от потребителя/Клиента пречат на
осъществяването на взаимоотношенията между
потребителя/Клиента и Доставчика на услуги,
включително изпълнението на Договора.

3.48.The Service Provider can unilaterally terminate any
Contract with the Customer, at any time, due to the
Customer’s default, provided it comes aware of any
infringement of the Contract by the Customer,
particularly in connection with the content and / or
characteristics of the Parcel. The Service Provider shall
notify to this end the Customer in Account and / or by email and / or at any other address indicated by the
Customer, stating the reasons for termination. Such
Contract shall be deemed terminated, without court
intervention or any formalities, upon the notification date,
if the Service Provider grants no term for legal remedy in
such notice. In order to avoid abusive conducts of the
Customers (e.g. Customers failing to pay the Price or
other amounts owed to the Service Provider, etc.), the

3.48. Доставчикът на услуги може едностранно да
прекрати всеки Договор с Клиента по всяко време,
поради неизпълнение от страна на Клиента, ако до
знанието му стигне нарушение на Договора от страна
на Клиента, конкретно във връзка със съдържанието
и/или характеристиките на Пратката. Доставчикът на
услуги следва да уведоми за това Клиента в неговия
Акаунт и/или по имейл и/или на адрес, посочен от
Клиента, като посочи причините за прекратяването.
Такъв Договор се счита за прекратен без намеса от
страна на съда или други формалности до датата за
уведомяване, ако Доставчикът на услуги не
предостави срок за съдебна защита в такова
уведомление. За да се избегне злоупотреба от
страна на Клиенти (напр. клиенти, които не са

Service Provider reserves its right to decline future
Orders from such defaulting Customers.

заплатили Цената или други суми, дължими на
Доставчика на услуги и т.н.), Доставчикът на услуги
си запазва правото да откаже бъдещи Поръчки от
такива Клиенти в нарушение.

3.49.The Service Provider has no liability for any delay
or error arising, directly or indirectly, from causes beyond
its control. Such exemption includes, without being
limited to: malfunctions of the technical equipment used
by the Service Provider, failure of internet connection,
failure of telephone connections, software viruses,
unauthorised access to the systems used for the
provision of Services, operation errors, force majeure
cases under the law, legislative amendments, etc.

3.49. Доставчикът на услуги не носи отговорност за
забавяне или възникнала грешка – пряко или
непряко – по независещи от него причини. Това
включва, без да се ограничава до: неизправност на
техническото оборудване, използвано от Доставчика
на услуги, прекъсване на интернет връзката,
прекъсване на телефонната връзка, софтуерни
вируси, неоторизиран достъп до системите,
използвани
за
предоставянето
на
Услуги,
оперативни грешки, форсмажорни обстоятелства
съгласно
законодателството,
законодателни
изменения и т.н.

(e.6)

(е.6) Право на оттегляне

Right of withdrawal

3.50.The Customer (natural person) deemed to be a
consumer within the meaning of the applicable law shall
be entitled to notify the Service Provider that he / she
renounces the Services ordered under the Contract
(subject to the provisions laid down in Art. 3.32 hereof):
without penalty and without invoking any reason, within
no later than 14 calendar days after the execution of the
Distance Contract. The Customers who are not
consumers within the meaning of the applicable law
(including legal persons) DO NOT have the right of
withdrawal.

3.50. Клиентът (физическо лице), който е потребител
по смисъла на приложимото законодателство има
право да уведоми Доставчика на услуги, че се
отказва от заявените Услуги по Договора (предмет на
разпоредбите на чл. 3.32 от настоящото): без
неустойка и без изтъкване на съображения, не покъсно от 14 календарни дни след сключването на
Договора от разстояние. Клиентите, които не са
потребители
по
смисъла
на
приложимото
законодателство (включително правни субекти)
НЯМАТ право на оттегляне.

3.51.In case of exercising of the right of withdrawal with
regard to a certain Contract for the Parcel (subject to the
provisions laid down in Art. 3.32 hereof), the Customer
shall fill-in the Withdrawal form available on the Website,
or issue any other unequivocal statement expressing the
Customer’s decision to withdraw from the Distance
Contract concluded with the Service Provider in relation
to such Parcel, in accordance with these Terms and
Conditions; the Withdrawal form / unequivocal statement
shall be delivered by the Customer by e-mail at
info@eshopwedrop.bg. The Service Provider shall
confirm by e-mail to the Customer, without a delay, the
receipt of the Withdrawal form / unequivocal statement
of withdrawal from the Distance contract.

3.51. При упражняване на правото на оттегляне по
отношение на определен Договор за Пратката
(съгласно разпоредбите на чл. 3.32 от настоящото),
Клиентът попълва формуляра за оттегляне, наличен
на Уебсайта или издава друга изрична декларация,
изразяваща решението на Клиента да се оттегли от
Договора от разстояние, сключен с Доставчика на
услуги във връзка с такава Пратка в съответствие с
настоящите Общи условия; формулярът за
оттегляне/изричната декларация се изпращат от
Клиента по имейл на info@eshopwedrop.bg.
Доставчикът на услуги потвърждава незабавно по
имейл на Клиента получаването на формуляра за
оттегляне/изричната декларация за оттегляне от
Договора от разстояние.

3.52.The Customer exercises in due time the right of
withdrawal (subject to the provisions laid down in Art.
3.32 hereof) if he / she sends to the Service Provider the
form / unequivocal statement of withdrawal from the
Contract before the expiration of the aforementioned
term of 14 calendar days.

3.52. Клиентът упражнява правото на оттегляне
(съгласно разпоредбите на чл. 3.32 от настоящото),
ако
изпрати
на
Доставчика
на
услуги
формуляра/изричната декларация за оттегляне от
Договора преди изтичане на горепосочения срок от
14 календарни дни.

3.53.For the Services rendered until withdrawal, the
Customer shall proportionately pay the Price of such
Services (please see Art. 3.32 hereof).

3.53. За предоставените Услуги до оттеглянето
Клиентът заплаща пропорционално Цената за
такива услуги (вж. чл. 3.32 от настоящото).

3.54.The right of withdrawal from the Contract executed
with the Service Provider is not equivalent to the rights
of withdrawal the Customer might have under the
contract between the Customer and the Third party /
from the Customer’s relationship with the Product

3.54. Правото на оттегляне от Договора, сключен с
Доставчика на услуги не е еквивалентно на правата
за оттегляне, които може да има Клиентът съгласно
договора между Клиента и Третата страна/от
взаимоотношението на Клиента с доставчика на

supplier! The exercise by the Customer of the right of
withdrawal from the Distance Contract concluded with
the Service Provider in relation to the certain Parcel shall
cause the termination of the Service Provider’s and
Customer’s contractual obligations in connection with
such Parcel Contract, which is thus terminated, i.e. the
Service Provider and the Customer shall no longer be
bound by the Distance Contract regarding such Parcel.
The withdrawal from a Contract concluded with the
Service Provider shall not automatically mean the
withdrawal from other Contracts concluded between the
Customer and the Service Provider, under these Terms
and Conditions, with regard to other Parcels and which
are in the course of performance at that moment, the
Parties following to be bound to perform the ongoing
Contracts. In other words, the Customer must exercise
the right of withdrawal, under these Terms and
Conditions, in connection with each individual Contract.

Продукта! Упражняването от страна на Клиента на
правото на оттегляне от Договора от разстояние,
сключен с Доставчика на услуги във връзка с
конкретната Пратка води до прекратяване на
договорните задължения на Доставчика на услуги и
на Клиента във връзка с такъв Договор за пратка,
който е прекратен по този начин, т.е. Доставчикът на
услуги и Клиентът вече не са обвързани по силата на
Договора от разстояние относно такава Пратка.
Оттеглянето от Договора, сключен с Доставчика на
услуги не означава автоматично оттегляне от други
Договори, сключени между Клиента и Доставчика на
услуги съгласно настоящите Общи условия по
отношение на други Пратки, които се осъществяват
към този момент, като Страните ще бъдат задължени
да изпълнят действащите договори. С други думи,
Клиентът трябва да упражни правото на оттегляне
съгласно настоящите Общи условия във връзка с
всеки отделен Договор.

ATTENTION! For the avoidance of doubts, the
Customer’s withdrawal from the Contract with regard to
the Parcel / more Contracts, is not equivalent to the
Customer’s manifestation of intention for closing the
Account (for the purpose of closing the Account, the
Customer may proceed in accordance with these Terms
and Conditions).

ВНИМАНИЕ! С цел избягване на съмнения,
оттеглянето на Клиента от Договора във връзка с
Пратката/други Договори не е еквивалентно на
посочване на намерение от страна на Клиента за
закриване на Акаунта (за целите на закриване на
Акаунта
Клиентът
може да процедира в
съответствие с настоящите Общи условия).

3.55.(1) Under the applicable law in this field, the
following shall be exempt from the right of withdrawal
from the Contract:

3.55. (1) Съгласно действащото законодателство в
тази област следното се освобождава от правото на
оттегляне от Договора:

(i)

service contracts, after full provision of the
services, if the performance has commenced
with the Customer’s (natural person –
consumer) prior consent, and after the
Customer has taken note of the fact that he /
she shall lose the right of withdrawal after full
performance of the Contract by the Seller;

(i) договори за услуга след пълното предоставяне на
услугите, ако изпълнението е започнало при
предварително съгласие от страна на Клиента
(физическо лице – потребител) и след като Клиентът
е взел под внимание факта, че ще загуби правото си
на оттегляне след пълното изпълнение на Договора
от страна на Продавача;

(ii)

the supply of Products manufactured as per
the specifications provided by the Customer
(natural person) or evidently customized for
the Customer;

(ii) доставката на Продукти, произведени според
спецификациите,
предоставени
от
Клиента
(физическо лице) или персонализирани за Клиента;

(iii)

the supply of products likely to deteriorate or
expire within a short period of time;

(iii)доставката на продукти, които могат да се влошат
или да се развалят за кратък период от време;

(iv)

the supply of sealed products which cannot be
returned for health protection or hygiene
reasons, and which have been unsealed by
the customer (natural person – consumer).

(iv) доставката на запечатани продукти,
могат да бъдат върнати поради причини,
със защита на здравето или хигиена и
разпечатани от клиента (физическо
потребител);

(v)

the contracts under which the Customer
(natural person – consumer) has expressly
requested the seller to pay him / her a visit
with a view to performing urgent repair or
maintenance works. If, on the occasion of
such visit, the seller provides other services
besides the ones expressly requested by the
Customer (natural person) or supplies other
products than the spare parts critical for the
performance of the maintenance or repair
works, the right of withdrawal shall apply to
such additional services or products;

които не
свързани
които са
лице –

(v) договорите, съгласно които Клиентът (физическо
лице – потребител) изрично е поискал продавачът да
го посети с оглед изпълнение на неотложни
ремонтни дейности или поддръжка. Ако при такова
посещение Продавачът предостави и други услуги,
освен изрично поисканите от Клиента (физическо
лице) или достави продукти, различни от резервните
части, необходими за изпълнението на поддръжката
или ремонтните дейности, правото на оттегляне ще
важи за такива допълнителни услуги или продукти;

(vi)

the provision of sealed audio or video
recordings or sealed software which have
been unsealed after delivery;

(vi) предоставянето на запечатани аудио или видео
записи или запечатан софтуер, който е бил
разпечатан след доставката;

(vii)

the supply of digital content which is not
delivered on tangible medium, if the
performance has commenced with the
Customer’s (natural person) prior consent,
and after the customer acknowledged that he
/ she had taken note of the fact that he / she
would lose the right of withdrawal.

(vii) доставката на цифрово съдържание, което не е
доставено на материален носител, ако изпълнението
е започнало с предварително съгласие на Клиента
(физическо лице) и след като клиентът е потвърдил,
че е взел под внимание факта, че ще загуби правото
си на оттегляне.

(2)The Customer – consumer undertakes that he / she
shall exercise the right of withdrawal from the Contract in
good faith.

(2) Клиентът-потребител се задължава да упражни
правото си на оттегляне от Договора по
добросъвестен начин.

(3)The Customer – consumer understands that, by
exercising the right of withdrawal from a Contract under
these Terms and Conditions, he / she shall be liable to
pay certain amounts to the Service Provider,
proportionally to the Services rendered by the Service
Provider in connection with such Contract, until the
withdrawal from the Contract (depending on the
performance stage of the Contract, they shall, as a rule,
amount, as a maximum, to the Price owed for such
Service). The Customer shall be held liable to pay such
amounts, and the Service Provider shall take possession
of the Parcel on account of such amounts owed by the
Customer, and shall dispose of such Parcel (including
the content thereof) as per the Service Provider’s own
decision.

(3) Клиентът–потребител разбира, че с упражняване
на правото на оттегляне от договора съгласно
настоящите Общи условия, той носи отговорност за
изплащане на определени суми на Доставчика на
услуги, пропорционално на Услугите, предоставени
от Доставчика на услуги във връзка с такъв Договор,
до оттеглянето от Договора (в зависимост от етапа
на изпълнение на Договора, те възлизат на сумата,
дължима за такава Услуга). Клиентът е задължен да
изплати такива суми, а Доставчикът на услуги става
собственик на Пратката в зависимост от такива суми,
дължими от Клиента и се разпорежда с такава
Пратка
(вкл.
с
нейното
съдържание)
по
решение/усмотрение на Доставчика на услуги.

(4)In case of withdrawal from the Contract in accordance
with the above provisions, the Customer – consumer
shall be reimbursed by the Service Provider any amount
which the Service Provider has received from the
Customer for such Parcel (in case of an advance
payment made by the Customer to the Service Provider),
without unjustified delays and, anyhow, not later than 14
days after the Service Provider is notified about the
Customer’s decision to withdraw from such Contract.
The Service Provider shall use, for reimbursement
purposes, the same payment method as the one used
for the initial transaction, unless the Customer has given
his / her express consent for another method of payment,
but, regardless of the reimbursement method, there shall
be no fees charged to the Customer for such
reimbursement.

(4) В случай на оттегляне от Договора в съответствие
с разпоредбите по-горе на Клиента-потребител ще
бъде възстановена всяка сума от страна на
Доставчика на услуги, която последният е получил от
Клиента за такава Пратка (в случай на авансово
плащане, извършено от Клиента към Доставчика на
услуги), без неоправдани забавяния и при всички
случаи не по-късно от 14 дни след като Доставчикът
на услуги е бил уведомен за решението на Клиента
да се оттегли от такъв Договор. Доставчикът на
услуги следва да използва, за целите на
възстановяване, същия начин на плащане като този,
използван за първоначалната транзакция, освен ако
Клиентът не е дал изрично съгласие за друг начин на
плащане; независимо от начина на възстановяване,
на Клиента няма да бъдат начислени никакви такси.

(e.7)

(е.7) Отговорност на Доставчика на услуги

Liability of the Service Provider

3.56.The Service Provider shall be liable for the direct
damage caused in case of the total or partial Parcel loss
or deterioration, if such circumstances occurred between
the moment the Contract is considered to be executed
and the moment the Customer takes direct possession
of the Parcel, due to the Service Provider’s exclusive
fault, in compliance with the provisions hereof.

3.56. Доставчикът на услуги носи отговорност за
преки щети, причинени в случай на пълна или
частична загуба или влошаване на Пратката, в
случай че такива обстоятелства са станали между
момента, в който Договорът се счита за сключен и
този, в който Клиентът получи пряко Пратката,
изключително по вина на Доставчика на услуги в
съответствие с разпоредбите от настоящото.

3.57.Without prejudice to the aforesaid, in case of total
loss, theft or damage of the Parcel, the Service Provider
shall owe, per individual Contract, an indemnity no
higher than the damage caused, determined as follows:

3.57. Без да се засяга горепосоченото, в случай на
пълна загуба, кражба или повреда на Пратката,
Доставчикът на услуги дължи съгласно отделен
Договор компенсация, не по-висока от причинената
щета, определена както следва:

(i)

if the Customer has not opted, under the
Contract, for guarantee services, the
indemnity shall have a value equal to the
lower of: the value resulting from the rules
of the convention on the contract for the
international carriage of goods by road,
(also referred to as the CMR Convention),
and the value evidenced in the documents
attesting the contents of the Parcel (e.g.
invoice for purchasing the Product, bank
statement confirming the amount paid,
online order, etc.), with a maximum amount
provided for in the Tariff Annex / Website;
respectively

(i) ако Клиентът не е заявил услуга Застраховка на
пратка по Договора, компенсацията е със стойност,
равна на по-ниската от: стойността, в резултат на
правилата на Конвенцията относно договора за
международен превоз на стоки по пътищата
(наричана Конвенцията CMR) и стойността, посочена
в документите за съдържанието на Пратката (напр.
фактура за закупуване на Продукта, банково
извлечение, потвърждаващо заплатената сума,
онлайн поръчка и др.) с максималната сума,
предвидена в Анекса с тарифи/уебсайта; съответно

(ii)

if the Customer has opted, under the
Contract, for guarantee services, the
indemnity shall be determined by reference
to the lower of: the value declared for the
computation of the guarantee services, and
the value which can be proved by
supporting documents (e.g. invoice, bank
statement confirming the amount paid,
online order, etc.), with a maximum amount
provided for in the Tariff Annex / Website.

(ii) ако Клиентът е заявил услуга Застраховка на
пратка по Договора, компенсацията се определя с
по-ниската от: стойността, декларирана за
изчисляване на услуга Застраховка на пратка и
стойността, която може да бъде доказана от
оправдателните документи (напр. фактура, банково
извлечение, потвърждаващо заплатената сума,
онлайн поръчка и др.) с максималната сума,
предвидена в Анекса с тарифи/уебсайта.

3.58.Without prejudice to the above, in case of partial
loss or deterioration of the Parcel, the Service Provider
shall owe, per individual Contract, an indemnity not
higher than the value of the damage caused, determined
by using the rules laid down in Art. 3.57 hereof and by
taking into consideration the degree of deterioration.

3.58. Без да се засяга горепосоченото, в случай на
частична загуба или влошаване на Пратката,
Доставчикът дължи съгласно отделен Договор
компенсация, не по-висока от стойността на вредата,
определена с правилата, изложени в чл. 3.57 от
настоящото и с оглед степента на влошаване.

3.59.The Service Provider shall not be held liable for the
damage / prejudice caused by the characteristics of the
Parcels / Products or the defects of the Parcels /
Products, e.g., the total or partial loss caused to certain
third parties or goods thereof, the damage caused to
persons, environment, equipment / goods employed in
performing the Services or the goods of third parties.

3.59. Доставчикът на услуги не носи отговорност за
щетите/вредите,
причинени
вследствие
на
характеристиката на Пратките/Продуктите или
дефектите на Пратките/Продуктите, напр. общата
или частичната загуба, причинена на определени
трети страни или стоките им, щетите, причинени на
лица, околната среда, оборудване/стоки, използвани
при изпълнение на Услугите или стоките на трети
страни.

3.60.The Customer shall be entitled, within the limits
provided by the applicable law, to the indemnity equal to
the actual value of the damage caused by the total or
partial loss, theft, destruction or deterioration of the
Parcel, value which shall not exceed the limits provided
above. Indirect damages (particularly the ones regarding
the value of the Parcel content, the loss of profit, the loss
of reputation, etc.) and unrealised profit shall not be
indemnified against.

3.60. Клиентът има право – в рамките, предоставени
от приложимото законодателство – на компенсация,
равна на действителната стойност на вредата,
причинена от общата или частичната загуба, кражба,
унищожаване или влошаване на Пратката, която
стойност не може да надхвърля границите,
предвидени по-горе. Косвени щети (конкретно
отнасящи се до стойността на съдържанието на
Пратката, загубата на приходи, загубата на
авторитет и др.) и нереализирани приходи не
пораждат компенсация.

3.61.The Service Provider shall not be liable in any
fortuitous or force majeure case, the User’s / Customer’s
or third party’s default, and for any damage /
consequences caused by the Products / Parcels.

3.61. Доставчикът на услуги не носи отговорност при
случайност или форсмажорно обстоятелство,
неизпълнение от страна на Потребителя/Клиента
или трета страна, както и за щети/последствия,
причинени от Продуктите/Пратките.

3.62.The indemnity shall be awarded only on the basis
of a written complaint sent by the Customer to the
Service Provider, within maximum 2 (two) business days
after the Customer finds the case entitling the Customer

3.62. Компенсация се предоставя единствено на
базата на писмено оплакване, изпратено от Клиента
към Доставчика на услуги в рамките на максимум 2
(два) работни дни след като Клиентът констатира

to damages. The parties shall endeavour to resolve the
complaint in an amicable manner, and, in case no
amicable settlement can be reached, the parties shall
submit the dispute to the competent court in Romania.

случая, който дава право на Клиента на
обезщетение. Страните полагат всички разумни
усилия за доброволно уреждане на спора и в случай
че не може да бъде достигнато такова уреждане,
страните насочват спора към компетентния съд в
Румъния.

3.63.The Service Provider shall not be liable for the
damages claimed by the Customer in case the Parcels /
Products have been retained / frozen / seized by the
authorities under the applicable law, or in case of any
legal steps taken with regard to the Products under the
applicable law.

3.63. Доставчикът на услуги не носи отговорност за
обезщетение, поискано от Клиента в случай че
Пратките/Продуктите
са
били
задържани/замразени/конфискувани от органите
съгласно приложимото законодателство или в
случай че са предприети мерки по отношение на
Продуктите съгласно действащото законодателство.

4.

4. Обработка на лични данни

Processing of Personal Data

The processing of personal data of the User/Customer
shall take place in accordance with the Privacy Policy
available on the Website.

Обработката
на
лични
данни
на
Потребителя/Клиента се извършва в съответствие с
Политиката за поверителност, която е достъпна на
Уебсайта.

5.

5. Финални разпоредби

Final provisions

5.1.Updated versions. The Service Provider shall retain
the exclusive and irrevocable right to amend these
Terms and Conditions any time in way and to the extent
as may be required by the applicable laws or shall be
initiated by the Service Provider.

5.1. Актуализирани версии. Доставчикът на услуги
запазва изключителното и неотменимо право да
изменя настоящите Общи условия по всяко време по
начин и до степен, както може да се изисква от
приложимото законодателство или от инициативата
на Доставчика на услуги.

The amended new edition of the Terms and Conditions
shall be provided at www.eshopwedrop.bg

Актуализираната нова версия на Общите условия е
достъпна на www.eshopwedrop.bg

If the User / Customer continues to use the Website or
the User places orders for the Service Provider’s
Services according to the new edition of these Terms
and Conditions, the User / Customer is deemed to have
accepted the amendments made to the same.
ATTENTION! Revisit the Website regularly so as to be
informed about any potential amendments.

Ако Потребителят/Клиентът продължи да използва
Уебсайта или Потребителят прави поръчки на Услуги
на Доставчика на услуги съгласно новото издание на
настоящите Общи условия, се приема, че
Потребителят/Клиентът е приел направените
изменения. ВНИМАНИЕ! Посещавайте Уебсайта
периодично, за да бъдете уведомени за всякакви
потенциални изменения.

5.2.Sub-contracting. Service Provider shall be entitled
to sub-contract any third party for the purposes of
provision the Services under these Terms and
Conditions. Notwithstanding the foregoing, the Service
Provider shall remain liable to the User / Customer
regarding proper provision of the Services under these
Terms and Conditions.

5.2. Подизпълнители. Доставчикът на услуги има
право да възложи на трета страна, за целите на
предоставяне на Услугите съгласно настоящите
Общи условия. Без да се засяга горното,
Доставчикът продължава да носи отговорност пред
Потребителя/Клиента
относно
правилното
предоставяне на Услугите съгласно настоящите
Общи условия.

5.3.Waiver. Any failure or delay by any Party in
exercising any right or remedy in one or many instances
shall not prohibit a Party from exercising it at a later time
or from exercising any other right or remedy.

5.3. Отказ. Всяко неупражняване или забавяне на
упражняването на право или средство за правна
защита в един или повече случаи не пречи на
Страната да ги упражни на по-късен етап или да
упражни друго право или средство за правна защита.

5.4.Invalidity. If any provision of these Terms and
Conditions shall be found by any court or legal authority
to be invalid, unenforceable or illegal, the other
provisions shall remain valid and in force and, to the
extent possible, the provision shall be modified to ensure

5.4. Невалидност. Ако която и да е разпоредба от
настоящите Общи условия бъде обявена от съд или
правен орган за невалидна, неприложима или
незаконна, останалите разпоредби остават валидни
и в сила, като до степента, която е възможна,

it is valid, enforceable and legal whilst maintaining or
giving effect to its commercial intention.

разпоредбата следва да се промени, за да се
гарантира, че е валидна, приложима и законна, като
същевременно се запазва или осъществява
търговското й намерение.

5.5.Effect. All provisions of these Terms and Conditions
which by their nature shall be intended to continue shall
survive termination, including terms relating to
exclusions and limitations of the Service Provider’s
liability,
intellectual
property
restrictions
and
reimbursement of damages.

5.5. Действие. Всички разпоредби на настоящите
Общи условия, които по своя характер са
продължителни, остават в сила след прекратяване,
включително условията, свързани с изключвания и
ограничения на отговорността на Доставчика на
услуги, ограниченията за интелектуална собственост
и възстановяване на щети.

5.6.Accrued rights. Termination of the contractual
relationship or of the Services shall not affect accrued
rights and obligations of the Parties except unless such
rights were accrued unlawfully or in breach of these
Terms and Conditions.

5.6. Придобити права. Прекратяването на
договорното правоотношение или на Услугите не
влияе върху придобитите права и задължения на
Страните, освен ако такива права не са придобити по
незаконен начин или в нарушение на настоящите
Общи условия.

5.7.Governing law. These Terms and Conditions shall
be governed by and construed in accordance with the
laws of Romania.

5.7. Приложимо право. Настоящите Общи условия
се уреждат и тълкуват в съответствие със
законодателството на Румъния.

5.8.Jurisdiction. The User / Customer and the Service
Provider shall endeavour to amicably settle any dispute
arising out of these Terms and Conditions. Any such
dispute, which cannot be resolved in an amiable manner
by the user / Customer and the Service Provider, shall
be submitted to the competent courts of Romania.

5.8.
Юрисдикция.
Потребителят/Клиентът
и
Доставчикът на услуги следва да положат всички
усилия за доброволно уреждане на всеки спор,
възникнал от настоящите Общи условия. Всеки
такъв спор, който не може да бъде разрешен
доброволно от потребителя/Клиента и Доставчика на
услуги се насочва към компетентните съдилища на
Румъния.

5.9.Assignment of the rights. The User / Customer
represents and warrants that by accepting these Terms
and Conditions, he / she irrevocably confirms that he /
she consents to the assignment of the rights and
obligations of the Service Provider to the third party,
upon the information of the User/Customer of such
assignment, and that such assignment would not be
deemed as an infringement of the rights of the User /
Customer or a breach of the contract by the Service
Provider, who shall oversee that the assignment does
not affect the quality of the Services provided to the
User/Customer.

5.9. Възлагане на права. Потребителят/Клиентът
декларират и гарантират, че чрез приемане на тези
Общи условия той/тя неотменимо потвърждава, че
се съгласява с възлагане на права и задължения на
Доставчика на услуги към третата страна, при
информиране на Потребителя/Клиента за такова
възлагане и че такова възлагане не се счита за
нарушение на правата на Потребителя/Клиента или
нарушение на договора от страна на Доставчика на
услуги, който съблюдава дали възлагането на права
не се отразява на качеството на Услугите,
предоставени на Потребителя/Клиента.

5.10.

5.10.Acknowledgment. Before registering on the
Website and / or placing the Order, the User / Customer
represents and warrants that he / she has read all these
Terms and Conditions and fully, unconditionally and
without reservation accepts such Terms and Conditions.

5.10. Потвърждение. Преди да се регистрира на
Уебсайта
и/или
да
направи
Поръчка,
Потребителят/Клиентът декларира и гарантира, че е
прочел тези Общи условия и ги приема изцяло,
безусловно и без резерви.

5.11.

5.11.Consumer Protection Service official website.
The first page of the Website offers the User / Customer
the opportunity to directly access the link to the official
website of the Commission for Personal Data Protection
(at https://www.cpdp.bg/index.php).

5.11. Официален уебсайт на службата за защита
на потребителите. Първата страница на Уебсайта
дава възможност на Потребителя/Клиента за
директен достъп до линка на официалния уебсайт на
Комисия
за
защита
на
личните
данни
(https://www.cpdp.bg/index.php).

Any complaints regarding the provision of Services
shall be notified in writing by the Customer, at
info@eshopwedrop.bg, or by post at the Service
Provider’s registered address, within no later than 15
days after taking note of the reason thereof, and the
Service Provider shall give a response no later than 30
days after receipt thereof.

5.12. Всяко оплакване относно предоставянето на
Услугите се изпраща в писмен вид от Клиента на
info@eshopwedrop.bg или по пощата на адреса на
седалището на Доставчика на услуги, не по-късно от
15 дни след вземане на причината под внимание, а
Доставчикът на услугите предоставя отговор не покъсно от 30 дни след получаването на такова
оплакване.

5.12.
5.13.

