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Purchasing Terms and Conditions

(November 2019)

условия за покупка

ноември 2019г

I.

Scope of the global MD ELEKTRONIK’s Purchasing Terms and Conditions

I.

Валидност на Общите условия за покупка на MD ELEKTRONIК

1.

All contracts concluded by MD ELEKTRONIK at all locations (referred to hereafter
as MD) as Purchaser or customer shall be subject to these Terms and Conditions,
unless expressly otherwise agreed to in writing. These General Terms and Conditions of Purchase shall apply exclusively. Any and all general conditions of the
vendor, supplier or service provider (collectively referred to as Supplier hereafter)
shall not be deemed an integral part of the contract, even if MD fails to expressly
contradict such conditions.

1.

Тези условия се прилагат за всички договори, които MD ELEKTRONIK
сключва на всички места (наричани по-долу MD) като купувач или
поръчващ, освен ако изрично не е уговорено друго в писмена форма.
Тези Общи условия за покупка се прилагат изключително. Общите
условия на продавача, доставчика или доставчика на услуги (по-долу
наричан само Доставчик) не са част от договора, дори и ако MD не им
се е противопоставилоизрично.

2.

All future transactions with the Supplier shall likewise be subject to MD Purchasing
Terms and Conditions.

2.

Общите условията за закупуване на MD се отнасят и за всички бъдещи
сделки с доставчика.

3.

As a result of every order placed by an affiliated company and every contract of
sale resulting therefrom, an independent contractual relationship shall be created
exclusively between the affiliated company and the Supplier. Obligations arising
from this contractual relationship shall not be binding on the Purchaser, the Purchaser shall not be responsible or liable for obligations undertaken by the companies
affiliated with the Purchaser.
Companies affiliated with the Supplier are companies within the meaning of sections 15 et seqq. of the German Joint Stock Corporation Act (AktG). Companies
affiliated with MD ELEKTRONIK GmbH shall be defined as any companies in which
MD ELEKTRONIK GmbH has a direct or indirect stake of 50% or more.

3.

Всяка поръчка, възложена от свързано дружество и всеки произтичащ
от него договор за закупуване представлява независим договор само
между свързаното дружество и доставчика. Задълженията,
произтичащи от това договорно правоотношение, не са обвързващи за
Купувача, той не е отговорен за задълженията на своите свързани
дружества и не носи отговорност за тях.
Свързани дружества на доставчика са фирми по смисъла на §§ 15 от
Закона за aкционерните дружества. Свързани дружества на MD ELEKTRONIK GmbH са всички компании, в които MD ELEKTRONIK GmbH
пряко или косвено притежава поне 50% от капитала.

4.

The present Terms and Conditions shall not affect any additional rights to which
MD may be entitled in accordance with the statutory provisions.

4.

Настоящите Общи условия не засягат допълнителитеправа,
предоставени на МД съгласно законовите разпоредби.

II.

Conclusion of contract

II.

Сключване на договор

1.

Only orders placed by MD in writing and/or by way of data transmission as purchase orders or call-offs shall be considered to be legally binding. In the case of informal business transactions, any order issued by MD shall be deemed a letter of
confirmation for commercial purposes.

1.

Единствено поръчки, направени писмено и/или чрез предаване на
данни по електронен път под формата на поръчки или нареждания за
доставка от страна на MD са правно обвързващи. В случай на
сключване на неформална сделка, издадената поръчка на MD се счита
за писмено търговско потвърждение.

2.

Unless expressly otherwise agreed to in writing, failure on the part of MD to react
to suggestions, demands or documents submitted by the Supplier, shall on no account be deemed to constitute consent.

2.

Ако MD не даде отговор на предложения, искания или доказателства на
доставчика, това в никакъв случай не се счита за одобрение, освен ако
изрично и в писмена форма е уговорено нещо друго.

III.

Scope and content of performance

III.

Обхват и съдържание на задължението за отговорност

1.

The performance obligations of the Supplier shall be based on the specifications
forwarded upon conclusion of the contract or, in the absence of the same, on the
particulars contained in quotations and brochures provided by the Supplier.

1.

Задълженията по изпълнението на доставчика се основават на
предоставените при сключването на договора спецификации или, ако
такива липсват, на информацията, съдържаща се в офертите и
проспектите на Доставчика.

2.

Unless expressly otherwise agreed to in writing, any and all deliveries shall comply
with the DIN and/or VDE standards currently prevailing, as well as with other standards customary in the trade, including EU standards (especially the RoHS directive 2011/65/EU and the directive 2000/53/EC regarding end-of-life vehicles). Items
of capital expenditure shall require CE marking.

2.

Всички доставки трябва да съответстват на приложимите DIN и/или
VDE стандарти, както и на другите специфични за бранша стандарти,
съотв. стандарти на ЕС (по-специално директивата RoHS 2011/65/ЕС и
Директивата на ЕС за излезлите от употреба превозни средства
2000/53/ЕО), освен ако изрично и в писмена форма не е уговорено
друго. Дълготрайните материални активи се нуждаят от маркировка СЕ.

3.

In case of series parts, the product label shall include the MD part number if one
exists.

3.

Ако се отнася за серийни продукти, етикетът на продукта трябва да
съдържа номера на артикула на MD, ако има такъв.

4.

MD shall accept delivery of the ordered quantity or number only. Short, excess or
partial delivery shall not be permitted without MD prior consent.

4.

MD приема само поръчаните количества или бройки. Частични
доставки, над или под заявените количества са разрешени само с
предварителното съгласие на MD.

5.

The following additionally applies to suppliers of automotive series parts:
The Supplier is obliged to enter all necessary data into the IMDS system (International Material Data System at www.mdsystem.com). The data must be made
available before preparation of the initial sample test report or PPAP documents,
or at the same time that the initial sample is presented. The data entered must be
addressed to ID number 2669.

5.

За доставчици на серийни части за автомобили важат и следните
допълнителни условия:
Доставчикът се задължава да въведе всички необходими данни в
системата IMDS (Международна система за база данни на материалите
на адрес www.mdsystem.com). Данните трябва да бъдат предоставени
на разположение преди протокола от първоначалното изпитване на
мострата (EMPB) или PPAP документи или заедно с представянето на
първоначалните мостри. Въведените данни трябва да бъдат
адресирани до следния идентификационен номер: "2669"

6.

In case of series parts, the Supplier undertakes to create them in compliance with
IATF 16949 and ISO 14001 standards. Any derogation therefrom must be agreed
upon in writing between MD and the Supplier.

6.

В случай на серийни части, доставчикът се задължава да ги изработи в
съответствие със стандартите IATF 16949 и ISO 14001. Отклоненията
от това правило трябва да бъдат договорени в писмена форма между
MD и Доставчика.

7.

Unless otherwise agreed, any packaging means required shall be provided by the
Supplier on the basis of packaging requirements conveyed to the Supplier.

7.

Необходимите опаковъчни материали се предоставят от доставчика
въз основа на инструкциите за опаковане, предадени на доставчика,
освен ако е уговорено друго.

IV.

Changes in performance

IV.

Промяна в изпълнението

1.

Should it become evident during execution of the contract that deviations from the
specifications originally agreed to are necessary or expedient, the Supplier shall
notify MD accordingly without delay. MD shall then advise whether MD agrees with
the proposed modifications.

1.

Ако по време на изпълнение на договора се окаже, че отклонения от
първоначално договорената спецификация са необходими или
целесъобразни, Доставчикът трябва незабавно да уведоми MD. След
това MD ще обяви дали е съгласен с предложените промени.

2.

MD shall reserve the right to request changes in performance following conclusion
of the contract, provided that such changes may reasonably be expected of the
Supplier or are usual in the industry. In the event that MD requests changes in
performance, it shall make reasonable allowance for any implications this may
have, particularly with regard to increases or reductions in costs, and delivery
dates.

2.

MD си запазва правото да иска промени в изпълнението дори след
сключване на договора, доколкото това е е могло разумно да се очаква
от Доставчика или е обичайно за отрасъла на Доставчика. MD е длъжно
да вземе адекватни мерки в предвид въздействията от промяната в
изпълнението, особено по отношение на допълнителните или
намалени разходи и сроковете на доставка.

3.

If the Supplier of series parts intends to use tools, raw materials or manufacturing
procedures other than those approved by MD, then advance approval must be obtained from MD, including renewed confirmation of an already existing order.

3.

Ако доставчикът на серийни части използва инструменти, основни
материали или производствени процеси, различни от одобрените от
MD, той първо трябва да получи съгласието на MD, включително и
подновено потвърждение на съществуваща вече поръчка.
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4.

MD shall have the right to give notice of termination of contract at any time, indicating in the written notice the reason for termination, to the extent MD becomes
unable to make use of the ordered products in the course of its own business operations for reasons occurring after formation of contract. Where such circumstance
occurs, MD agrees to indemnify the Supplier against the partial performance already rendered by the Supplier unless it would be possible for the Supplier to make
use of the partial performance rendered for other purposes.

4.

MD има право да прекрати договора по всяко време чрез писмено
изявление, в което се посочва причината, в случай че MD не може
повече да използва в своята стопанска дейност поръчаните продукти
поради обстоятелства, настъпили след сключването на договора. В
този случай MD ще заплати съответно на доставчика предоставеното
от него частично изпълнение, доколкото доставчикът не е в състояние
да използва по друг начин предоставеното частично изпълнение.

V.

Delivery dates and delayed delivery

V.

Дати на доставка и забавяне на доставката

1.

The delivery date specified in the order or the delivery call-offs issued by MD shall
be binding. Delivery date means date of arrival at the specified MD location. Where
based on the Incoterm agreed upon it is necessary for the product to be picked up
by MD, the Supplier agrees to advise the MD forwarding agent - on behalf of and
in line with specifications made by the MD location placing the order - in due time
of the readiness of the consignment of goods. Early delivery may only be made on
prior agreement and written confirmation by MD.

1.

Датата на доставка, посочена в поръчката или в нареждането на MD е
обвързваща. Дата на доставка означава пристигане на доставката на
посоченото местонахождение на MD. Ако е необходимо продуктът да
бъде вдигнат от MD въз основа на договорения Incoterm, Доставчикът
трябва незабавно да уведоми спедитора на MD за готовността за
изпращане на стоките, от негово име и в съответствие със
спецификацията на извършващото поръчката дружество на MD.
Преждевременните доставки са разрешени само след съгласуване и
писмено потвърждение от MD.

2.

If it becomes evident to the Supplier that he will be unable to meet the delivery date,
he shall be obliged to notify MD immediately in writing, advising the reasons for
and estimated duration of the delay.

2.

Доставчикът е длъжен да уведоми незабавно MD в писмена форма, ако
за него стане очевидно, че датата на доставка не може да бъде спазена,
като посочи причините и очакваната продължителност на забавянето.

3.

In the event that the date by which the shipment will have to be made at the latest
may be determined based on the contract, the Supplier shall be deemed to be in
delay after this date has expired fruitlessly without MD explicitly having to send the
Supplier a reminder.

3.

Ако датата, на която доставката трябва да бъде извършена най-късно,
бъде определена въз основа на договора, доставчикът е в
неизпълнение в края на този ден, без да е необходима покана от MD.

4.

A delay in delivery shall in no way diminish MD statutory rights.

4.

Забава на доставката не може да води до намаляване на правата на
MD по закон .

5.

Notwithstanding such rights, MD shall be entitled to demand a contractual penalty
from the first day of delay in delivery amounting to 0.5% for each week or part
thereof, however in total no more than 5% of the overall contract value of the delivery, unless the Supplier is able to conclusively prove that MD has incurred no
damages whatsoever or damages that are substantially, i.e. at least 10% lower
than the amount of the penalty. This shall be without prejudice to MD's right to
furnish proof of having incurred losses in excess of the lump sum according to
sentence 1.

5.

Без да се засягат тези права, MD има право да иска от доставчика
заплащане на доставката договорна неустойка от момента на
неизпълнение в размер на 0,5% за всяка започнала седмица, но общо
не повече от 5% от стойността на неизпълнената поръчка, освен ако
Доставчикът докаже, че MD всъщност не е понесло никакви или
значително по-малко от претендираните вреди, т.е. поне с 10% помалко от размера на неустойката. Това не изключва правото на MD да
представя доказателства, че е понесло вреди, която превишават
предвидената ставка в изречение 1.

VI.

Transfer of risk, documentation

VI.

Прехвърляне на риск, документи

1.

Unless otherwise agreed to in writing or stipulated in the order, delivery shall be
made DAP (Delivered At Place ordering address MD Incoterm 2010).

1.

Освен ако е уговорено друго в писмена форма или друго е посочено в
поръчката, доставката се извършва DAP (Доставка на място, адрес на
поръчка MD Incoterm 2010).

2.

Each delivery shall be accompanied by a consignment note stating the order number and order item. Invoices should be forwarded to MD simultaneous with dispatch
of the goods. Order confirmations, consignment notes, dispatch notes and invoices
must all include the purchase order numbers, part numbers or cost center numbers
from MD. On the item level of the delivery note, the Supplier shall provide information on customs tariff number and country of origin.

2.

Всяка доставка трябва да бъде придружена от товарителница, в която
се посочват номера на поръчката и артикула за поръчка. Фактурите
трябва да се изпращат на MD едновременно с доставката на стоките.
Потвърждения за поръчка,товарителници, известия за изпращане и
фактури трябва да съдържат номер на поръчката, номер на артикула
или номер на разходния центърна MD. При позиция артикул в
документа за доставка, доставчикът предоставя информация за номера
на митническата тарифа и страната на произход .

3.

For every shipment, the Supplier shall comply with customs and/or NAFTA obligations, requirements as to marking of origin of goods as well as labeling, requirements applicable in the country of destination with respect to invoicing and documentation as well as requirements applicable with respect to records for value-added tax purposes. Unless specifically agreed otherwise in writing on a case-bycase basis, the Supplier shall obtain the export licenses and permits required.
Where specifically agreed otherwise, the Supplier shall procure the information MD
needs to obtain these licenses and permits. Otherwise, the Supplier agrees to notify
MD without delay of export restrictions applicable under German or any other law
in part or as a whole with respect to a shipment.

3.

При всяка доставка, Доставчикът трябва да спазва задълженията
относно митническото освобождаване или изисквани съгласно NAFTA,
изискванията за маркиране на произход и етикетиране, изискванията на
държавата на местоназначение за фактуриране и друга документация,
както и изискванията за документиране за целите на ДДС. Освен ако в
отделни случаи писмено е уговорено друго, Доставчикът набавя
необходимите лицензи и одобрения за износ. Ако съществува различно
от това споразумение, доставчикът ще събере информацията,
необходима на MD, за да може да получи тези лицензи и одобрения.
Освен това, Доставчикът незабавно трябва да уведоми MD, ако
доставката изцяло или частично подлежи на ограничения за износ
съгласно германското или друго законодателство.
Доставчикът освобождава MD изцяло от всички претенции, отправени
срещу MD от държавни агенции и служби или други трети страни,
поради неспазване на правните задължения за контрол на износа от
страна на Доставчика, и се задължава да обезщети MD за всички
възникнали в тази връзка вреди и разходи.

The Supplier agrees to fully exempt MD from liability for any claims that may be
asserted against MD by public authorities or other third parties for non-observance
of obligations applicable under export control legislation by the Supplier and undertakes to indemnify MD against any losses or expenses that may be incurred by MD
in this context.
4.

On the item level of the invoice, the Supplier shall provide export control information
(e.g. export list number). The ECCN (Export Control Classification Number - US
Export Administration Regulations, EAR) also has to be indicated on the item level
to the extent this information is relevant for the item. Alternatively, information may
also be supplied by e-mail to the following e-mail address: customs@md-elektronik.de

4.

При позицията на артикула във фактурата, Доставчикът ще предостави
информация за контрола при износа (например номер от списъка за
износ). Освен това при позиция артикул също трябва да бъде посочен
номера на класификацията за контрол на износа (ECCN Export Control
Classification Number – US-RE-право за контрол на износа), ако е
приложимо за продукта. Като алтернатива, информацията може да
бъде изпратена и по електронна поща на следния адрес: customs@mdelektronik.de

5.

With respect to shipments of goods to the Purchaser, suppliers based within the
European Community and in Turkey shall have the duty to furnish proof of the preferential origin status of products delivered based on a supplier’s declaration for
products having preferential origin status reproducing the text prescribed by law, to
the extent possible in the context of issuance and submission of a long-term supplier’s declaration for products having preferential origin status. Supplier’s declarations that do not meet statutory requirements shall not be accepted. Relevant evidence shall be provided and submitted by the Supplier without the Supplier having
to be prompted to do so. The Supplier shall bear any and all costs (e.g. for customs)
that may be incurred as a result of failure to present certificates of preferential origin. The Supplier shall also have the duty to make reliable statements on the status
of origin for commercial policy purposes of any goods supplied by the Supplier (in

5.

Доставчиците със седалище в Европейската общност, както и в Турция
са задължени да докажат преференциалния статус на доставените
стоки чрез декларация на доставчика в съответствие с нормативно
предписаната формулировка за доставки на стоки до клиента,
доколкото това е възможно в контекста на дългосрочна декларация на
доставчика. Декларации на Доставчик, които не отговарят на
законовите изисквания, няма да се приемат. Приложимите
доказателства трябва да бъдат предоставени и представени от
Доставчика, без изрично поискване. Доставчикът поема всички разходи
(например за мита), произтичащи от непредставяне на доказателства
преференциален произход. Доставчикът също е длъжен да направи
солидна оценка относно търговския произход (съгласно ISO-ALPHA-2
Code) на доставените стоки и ако е необходимо, да докаже това по
подходящ начин.
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line with ISO-ALPHA-2 code published by the International Organization for Standardization) and to furnish suitable evidence for such origin to the extent required.
6.

The Supplier shall have the duty to promptly notify the Purchaser in writing whenever the Supplier’s declaration for products having preferential origin status and/or
the statement on the status of origin for commercial policy purposes become(s)
invalid in part or as a whole or whenever any changes have occurred, if any.

6.

Доставчикът е длъжен незабавно да информира Купувача писмено, ако
декларацията за преференциален статут и/или търговски произход,
загуби своята валидност изцяло или отчасти или са настъпили промени.

7.

The Supplier undertakes to make sure that the Purchaser will receive the shipment
on time by complying with the respective international supply chain security standards (e.g. C-TPAT or AEO) that may be relevant. In the event of the Supplier’s
non-participation in either of these supply chain security standards, the Supplier
shall issue a Security Declaration already with the first shipment. A new Security
Declaration must be issued and submitted every year.

7.

Доставчикът се задължава да осигури навременна доставка до
купувача чрез съотазяване със съответните международни стандарти
за сигурност (например C-TPAT или AEO). Ако доставчикът не се
придържа към някой от тези стандарти за сигурност, той издава
декларация за сигурност още с първата доставка. Декларациите за
сигурност се издават и представят на ежегодно.

VII.

Prices and payment

VII.

Цени и плащане

1.

The price indicated in the purchase order shall be considered to be binding and
shall be deemed to include the costs of packaging and transportation as stated in
Incoterm 2010 DAP (Delivered at Place) unless specifically agreed otherwise in
writing.

1.

Цената, посочена в поръчката, е обвързваща и включва разходите за
опаковка и транспорт в съответствие с Incoterm 2010 DAP, освен ако е
уговорено друго в писмена форма.

2.

Invoices must be provided in duplicate, include the complete postal address, MD
order number, MD part number, order quantity and agreed price. Any invoices received which deviate from these stipulations shall be deemed not received.

2.

Фактурите трябва да се представят в два екземпляра, трябва да
съдържат пълния пощенски адрес, номера на поръчката на MD, номера
на артикула на MD, количеството на поръчката и договорената цена.В
противен случай те няма да се считат за постъпили.

3.

In the event of faulty goods or inadequate performance, MD shall be entitled to
withhold payment until the contract has been duly completed without loss of any
rebates, discounts or similar preferential terms of payment.

3.

В случай на стоки с недостатъци или неправилна предоставена услуга,
MD има право да задържи плащането до надлежно изпълнение, без
загуба на търговски отстъпки, рабати или подобни намаления при
плащане.

4.

Payment for goods or services accepted without demur shall be made within 60
days net from date of invoice. Or alternatively within 14 days minus a 3% discount
if not stated otherwise in writing.

4.

Плащането на приетите без рекламация стоки или услуги се извършва
в рамките на 60 дни нетно след датата на фактурата. Алтернативно, в
рамките на 14 дни, с 3% отстъпка , освен ако писмено е уговорено
друго.

VIII.

Warranty

VIII. Гаранция

1.

The Supplier hereby guarantees and assures that all goods and/or services shall
conform to state-of-the-art technology, all relevant legal provisions, rules and regulations issued by the applicable authorities and /or industrial trade associations. If,
in individual cases, it is necessary to deviate from such stipulations, the Supplier
shall obtain the prior written consent of MD. Such consent shall in no way diminish
obligations under the warranty.

1.

Доставчикът гарантира и уверява, че всички стоки/услуги отговарят на
най-новите технологии, съответните законови разпоредби, като и на
законовите разпоредби, наредбите и правилата на съответните
държавни органи и/или професионални организации. Ако конкретен
случай е налице необходимост от отклонение от тези разпоредби,
Доставчикът трябва да получи за тази цел писменото съгласие на MD.
Задължението за гаранция не се ограничава чрез това съгласие.
Освен това Доставчикът гарантира, че всички капиталови стоки и услуги
отговарят на горните изисквания, както и на съответната поръчка и
евентуално на предоставените и установени от MD спецификации,
чертежи, данни за CAD, описания или образци, а също така че те са
пригодни за целите (гаранция за пригодност за конкретна цел) и
капацитетите, за които са предназначени и освен това трябва да
предаде всички обозначения, маркировки и сертификати, необходими
за такава употреба при мястото за въвеждане в действие.

The Supplier also assures that any items of capital expenditure and services provided shall be in compliance with the requirements listed above as well as the
respective purchase order and, if applicable, specifications, drawings, CAD data,
descriptions and/or samples transmitted or specified by MD and shall be suitable
for being used for the intended purposes (warranty of fitness for a particular purpose) and intended output and shall dispose of any and all markings, labeling and
certification required for such use at the intended operation site.
2.

In the event that the Supplier has reservations regarding the type of construction
requested by MD, they shall immediately advise MD accordingly in writing. No
changes may be implemented except prior to written consent. This shall in no way
influence the binding nature of the delivery date originally envisaged.

2.

Ако доставчикът има резерви относно вида изпълнение, поискан от MD,
доставчикът трябва да уведоми MD незабавно за това в писмена
форма. Промени могат да се правят само с писмено съгласие. Това не
оказва влияние върху обвързващия характер на първоначално
насрочената дата на доставка.

3.

MD shall immediately notify the Supplier of any defects in the goods or services
and of any damage incurred during transport or packing as soon as these are identified in the normal course of business, however in the case of recognizable defects,
no later than 14 working days following delivery of the goods, and with concealed
defects, within 7 working days after discovery.

3.

MD незабавно ще уведоми писмено доставчика за всякакви
недостатъци в доставката, повреди при транспорта или опаковането,
веднага щом те бъдат установени съгласно в хода на дейността, като
при наличие наразпознаваеми дефекти най-късно в рамките на 14
работни дни след доставката на стоките, а неразпознаваеми дефекти в
рамките на 7 работни дни след тяхното откриване.

4.

Acceptance or approval of samples or specimen presented shall not imply a waiver
of warranty claims on the part of MD.

4.

Чрез приемането или одобрението на представени мостри или проби
MD не се отказва от гаранционни претенции.

5.

Within two working days after having received the returned goods (being complained about), the Supplier shall inform MD of the corrective measures that were immediately taken.

5.

Доставчикът уведомява МД в рамките на два работни дни от
получаването на върнатите при доставчика дефектни стоки, относно
това какви мерки за отстраняване на дефектите са били незабавно
препдриети.

6.

Should the Supplier fail to honor his obligation to subsequent performance within a
reasonable period of time stipulated by MD, or should subsequent performance be
unjustly refused by the Supplier, be unsuccessful or make unreasonable demands
on MD, especially in the case of imminent danger, MD may, notwithstanding the
warranty obligations of the Supplier, undertake the necessary measures itself at
the expense and risk of the Supplier, or commission a third party to carry out the
same.

6.

Ако доставчикът не изпълни задължението си за последващо
изпълнение в рамките на уместен срок, определен от MD или ако
доставчикът неоснователно е отказал да осигури последващо
изпълнение, ако изпълнението е неуспешно или към MD се поставят
прекомерни изисквания MD, особено в случай на непосредствена
опасност, MD може самостоятелно да предприеме необходимите мерки
за сметка и на риск на Доставчика, или да възложи изпълнение на трети
страни, без при това да се променя задължението за гаранция на
доставчика.

7.

Warranty claims expire after a period of 48 months after initial vehicle registration
or installation of the replacement parts, however no later than 60 months after delivery of the goods to MD, providing no longer periods are applicable by law for
warranty claims.
By way of derogation from foregoing provisions, a warranty period of 24 months
shall apply with respect to items of capital goods. The warranty period shall start
on acceptance of the items of capital goods.

7.

Гаранционните претенции за рекламирани стоки имат давност за
погасяване 48 месеца от първоначалното регистриране или монтаж на
резервни части на превозното средство или най-късно след изтичането
на 60 месеца от доставката до MD, освен ако законът предвижда подълъг давностен срок за рекламации на дефекти.
За капиталовите стоки, противно на горното, се прилага гаранционен
срок от 24 месеца. Гаранционният срок започва с покупката на
капиталови стоки.
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8.

In the case of parts which cannot remain operational while the defect is being investigated and/or remedied, any warranty period still in effect shall be extended by
the duration of such interruption. If parts are replaced or defects remedied, the statutory warranty period for repaired or replacement parts shall recommence upon
completion of the repair or upon receipt of the replacement parts by MD.

8.

За доставени части, които не са могли да бъдат използвани по време
на проверката
и/или отстраняването на дефекти, текущият
гаранционен срок се удължава с времето на прекъсването на
ползването. В случай на последваща доставка или ремонт, законният
гаранционен срок за доставените ремонтирани или заменени части
започва отново да тече с приключването на ремонта или съотв. с
последващата доставка на части в MD.

9.

For expenses incurred due to defective goods, MD shall receive a reimbursement
for each affected warranty case as follows:
warranty case of MD locations in Europe: 75 EUR
warranty case of MD locations in Asia: 750 CNY
warranty case of MD locations in Mexico: 1,500 MXN
MD’s right to claim damages exceeding the incurred expenses remains unaffected.
The Supplier is equally justified to prove that a lower reimbursement of expenses,
or even none at all, is appropriate.

9.

MD получава за възникналите поради дефект на стоките разходи
компенсация по гаранционен иск, както е посочено по-долу.
Гаранционно събитие за MD компании в Европа: 75, - EUR
Гаранционно събитие за MD компании в Азия: 750 CNY, Гаранционно събитие за MD компании в Мексико: 1.500, - MXN
MD има право да претендира по-висок размер на обезщетението за
възстановяване на разноски. Също така и Доставчикът има право да
установява, че
възникналата гаранционна претенция за
възстановяване на разноски е в по-нисък размер или не е възникнала.

10.

Upon receipt by the Supplier of the written letter of formal notice of defects issued
by MD, the limitation period applicable with respect to warranty claims shall be
deemed to be suspended until the Supplier either rejects the claim or declares that
the defect was remedied or otherwise refuses to continue negotiations regarding
the claims.

10.

След получаване на писменото известие за недостатъци от страна на
MD до Доставчика, давността на гаранционните искове се спира, докато
Доставчикът отхвърли исковете или обяви дефекта за отстранен или по
друг начин откаже да продължи преговорите по искове.

11.

MD reserves the right to return any goods which deviate from MD specifications, to
the Supplier at Supplier’s expense for credit, refund or replacement.

11.

MD си запазва правото да върне на доставчика всички продукти, които
се отклоняват от спецификациите на MD за негова сметка за вписване
по кредит, възстановяване на сумата или замяна.

IX.

Liability/limitation

IX.

Отговорност / давностни срокове

1.

The liability of the Supplier shall be governed by the stipulated provisions in VIII
and X. He shall on no account be exempt from liability, including in the event of
ordinary negligence.

1.

Отговорността на доставчика се урежда от раздели VIII и X.
Изключването на отговорност, дори поради лека небрежност, не е
възможно.

2.

Statutory limitation shall apply in accordance to VIII; any shorter periods of limitation shall be ruled out.

2.

Прилагат се давностните срокове съгласно раздел VIII; съкращаването
на давностните срокове е изключено.

X.

Product liability

X.

Отговорност за вреди, причинени от стоките

1.

In the event that claims are brought against MD on the grounds of infringing safety
regulations or pursuant to German or foreign production liability provisions due to
defects or deviations in MD products resulting from faulty goods delivered by the
Supplier, MD shall be entitled to demand compensation from the Supplier for such
damages insofar as these were caused by goods supplied by the latter; or as an
alternative, MD can demand release from claims by a third party for payment upon
first demand. Where MD is required to call back goods from third parties for reasons
induced by a non-conformity in the product supplied by the Supplier, the Supplier
agrees to bear any costs that may be incurred in connection with the call back
campaign as specified in the previous sentence. Where civil responsibility for own
fault as well as the fault of vicarious agent applies, the Supplier also agrees to
indemnify proportionally MD against any costs incurred by running a replacement
or call-back campaign in line with the percentage of contributory negligence attributable to the Seller even if no such order was explicitly issued by operation of law
or by public authorities.

1.

Ако срещу MD бъдат отправени претенции поради нарушение на
официалните разпоредби за безопасност или поради национални и
международни правила за отговорност при производството, свързани с
дефект на продуктите на MD, което изцяло или частично се дължи на
дефектни стоки на Доставчика, тогава MD има право да претендира
обезщетение от Доставчика, доколкото вредата е причинена от стоките,
доставени от последния; Алтернативно, MD може да изиска
освобождаване от исковете на третата страна при първо искане. Ако
MD е длъжнo да извърши изтегляне на продукт от трети страни поради
дефект на продукт, доставен от Доставчика, Доставчикът поема всички
разходи, свързани с изтеглянето на продукта в съответствие с
предходното изречение. Освен това, в случай на съпричиняване,
доставчикът възстановява на MD разходите за подмяна или изтегляне
на продукта, изисквани от обстоятелствата като предпазна мярка, дори
и това да не е наредено по силата на закона или от компетентните
органите.

2.

The provisions of part VIII shall apply where the items of capital expenditure may
not be used by MD in accordance with the contract because of a culpable failure
on the part of the Supplier to make proposals or provide advice before or after
formation of contract or culpable provision of faulty advice or making of erroneous
proposals before or after formation of contract or as a result of commission of a
culpable breach of other ancillary obligations related to the contract – including but
not limited to operating and maintenance instructions for the delivered item. This
shall be without prejudice to the right to assert additional statutory rights.

2.

Ако дълготрайни активи не могат да бъдат използвани от MD съгласно
договореното в резултат на поведението на Доставчика виновно
пренебрегнати или неправилни предложения или консултации,
направени преди или след сключване на договора, или поради виновно
нарушение на други, вторични договорни задължения - включително, но
не само инструкции за експлоатация и поддръжка на артикула. В такъв
случай се прилагат правилата от раздел VIII. Това не засяга други
права, предоставени по силата на закона..

3.

In the case of series parts, the Supplier undertakes to maintain a reasonable extended lump-sum product liability insurance included fitting and removal costs and
call-back insurance with an adequate sum insured for bodily injury / property damage and has to confirm it once a year unsolicited in writing; this shall be without
prejudice to additional claims for damages MD may have, if any.

3.

При доставка на серийни части, Доставчикът се задължава да
поддържа
разширена
уместна
застраховка
„Гражданска
отговорност“включително за покриване на разходите за монтаж и
демонтаж, както и изтеглянето на продукта, с подходяща
застрахователна сума, която застраховка да покрива вредите от
телесни повреди / имуществени щети и без да е нужно това да бъде
поискано, да потвърждава това веднъж годишно в писмена форма; това
не засяга правото на MD на допълнителни искания за вреди..

4.

The Supplier shall carry out quality controls of an appropriate kind and scope based
on state-of-the-art technical standards and on request shall furnish MD with evidence of the same. The Supplier shall conclude a quality assurance agreement to
this effect with MD to the extent that such agreement is considered necessary by
MD.

4.

Доставчикът ще осигури извърване на подходящ по вид и обхват
контрол на качеството, в съответствие с най-съвременните технологии
ипри поискване представя доказателства за това. В тази връзка,
Доставчикът се задължава на сключи с МД Договор за осигуряване на
качеството, ако и доколкото MD счита това за необходимо.

XI.

Replacement parts

XI.

Доставка на резервни части
Доставчикът се задължава да осигури доставка на резервни части за
доставените артикули за период от най-малко 15 години след изтичане
на серията или ако серията все още не е изтекла, 15 години след
прекратяване на договора с MD.
В случай на дълготрайни активи, продължителността на доставката на
резервни части, както и възможността за използване на услугата от MD
е 15 години след доставката.

The Supplier hereby guarantees the supply of replacement parts, for all supplied
products for the period of at least 15 years after serial end or if the series is still
running, 15 years after the termination of the contract with MD.
As far as items of capital expenditure are concerned, spare parts shall be available
and service options shall be offered to MD for a period of 15 years following
shipment.
XII.

Customer nominated parts
Where products are not procured based on MD’s own commercial decision but
rather subject to one of MD’s customers’ specifications (“Customer Nominated
Parts”), the following provisions shall apply:

XII.

Части по спецификация на клиент
Ако поръчката на продуктите при доставчика се осъществява не въз
основа на търговско решение на MD, а въз основа на спецификация на
клиента на MD ("Части по спецификация на клиент"), тогава се прилагат
следните разпоредби:
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1.

MD shall notify the Supplier of or upon placement of the first purchase order in an
informal fashion of the fact that this constitutes an order for Customer Nominated
Parts. It shall suffice for MD to notify the Supplier thereof once and with the first
order and no such indication will have to be repeated or renewed in any other way.

1.

MD ще информира Доставчика при първата поръчка по неформален
начин, че става въпрос за Части по спецификация на клиент. Първото и
еднократно съобщение е достатъчно и не е необходимо то да се
поднови или повтори по друг начин.

2.

The Supplier understands that as far as the procurement of directed parts is concerned, MD shall only have very limited commercial options. The Supplier therefore
understands that an elevated standard for liability shall apply with respect to Customer Nominated Parts compared to liability rules applicable with respect to products
selected and evaluated by MD itself.

2.

Доставчикът е наясно, че MD е силно ограничено в своите
икономически възможности при възлагането на поръчка за
комплектуващи части. Затова Доставчикът признава, че по отношение
на Части по спецификация на клиент на MDтрябва да важат по-строги
правила за отговорност за вреди от продуктите, отколкото при
продуктите, оценени и подбрани от самото MD.

3.

The warranty period applicable with respect to directed parts is sixty (60) months
from the date of initial registration of the motor vehicle into which the directed part
concerned was integrated, however, no more than seventy-two (72) months from
the date of delivery to MD.

3.

Гаранционният срок за комплектуващи части е шестдесет (60) месеца
от датата на първата регистрация на моторното превозно средство, в
което е инсталиран комплектуващият продукт, но не повече от
седемдесет и два (72) месеца от доставката до MD.

4.

Where a Customer Nominated Parts is the subject-matter of a letter of formal notice
of defects, it shall be assumed that such defect has occurred within the Supplier’s
sphere of influence and that the Supplier shall assume responsibility for such defect. The Supplier shall, if applicable, have the right to provide evidence to the
contrary.

4.

Ако Част по спецификация на клиент бъде рекламирана поради дефект
от клиента на MD, тогава се предполага, че този дефект е възникнал в
сферата на доставчика и същият носи отговорност за дефекта.
Доставчикът има право да докаже противното.

5.

The Supplier agrees to exempt MD from liability for and indemnify MD at MD’s first
request against any claims that may be asserted against MD for a material or legal
defect existing in a Directed Part and to fully defend MD against any such claims
at its own expense.

5.

При първо поискване Доставчикът освобождава МД от всички
претенции, предявени срещу MD поради веществения или юридически
недостатък на комплектуващата част, и защитава напълно MD срещу
такива претенции за своя сметка.

XIII. Proprietary rights

XIII.

Права върху интелектуална собственост

1.

The Supplier hereby guarantees and assures that all deliveries shall be free from
the proprietary rights of any third parties and in particular that delivery and use of
the items supplied shall not result in infringement of any patents, licenses or other
third-party proprietary rights. In this context the Supplier understands that the products supplied by the Supplier may be used in any country around the globe.

1.

Доставчикът гарантира и уверява, че всички доставки не съдържат
права на собственост на трети страни и по-специално, че чрез
доставката и използването на артикулите за доставка не се нарушават
патенти, лицензи или други абсолютни права на собственост на трети
страни. В този контекст Доставчикът е наясно, че продуктите, които
доставя, могат да бъдат използвани по целия свят.

2.

The Supplier shall indemnify MD and MD customers against any third-party claims
on the grounds of infringement of proprietary rights and shall bear any and all costs
incurred by MD in connection therewith.

2.

Доставчикът освобождава клиентите на MD и MD от претенции на трети
страни по отношение на всякакви нарушения на правата върху
интелектуална собственост, а също така поема всички възникнали за
MD в тази връзка разходи.

3.

MD shall, at the expense of the Supplier, be entitled to obtain permission from the
rights holder to use the relevant items and services supplied, unless disproportionate expenses would be incurred by the Supplier.

3.

MD има право за сметка на доставчика да получи разрешение за
използване на съответните артикули и услуги за доставка от
правоимащата страна, освен ако това не е свързано с
непропорционални разходи за Доставчика.

Reservation of title, contribution of materials, samples, models, tools

XIV. Запазване на правата на собственост върху
предоставяне, мостри,
модели, инструменти

1.

MD shall reserve the title to all parts provided to the Supplier. Any processing and
reforming undertaken by the Supplier, which deviates from the agreed MD specifications must be agreed to by MD before commencement. Where MD processes,
mixes or combines (further processes) materials supplied by the Supplier, MD shall
be considered the manufacturer and shall become the owner of the product subject
to statutory provisions at the latest on further processing.

1.

MD си запазва правата на собственост върху всички предоставени на
доставчика части. Преработката или пренастройката, извършени от
Доставчика, които се отклоняват от договорената с MD спецификация,
трябва да бъдат предварително съгласувани с MD. Ако МД
преработква, смесва или комбинира (по-нататъшна обработка) на
предоставените от доставчика предмети се, MD се счита за
производител и придобива правата на собственост върху продукта найкъсно с по-нататъшната обработка в съответствие на условията на
законовите разпоредби.

2.

MD shall reserve the title as well as all proprietary rights to samples, models,
tools, product information, documents etc. paid for or provided by MD. The Supplier shall be obliged to use such samples, models and tools solely for the manufacturing of goods ordered by MD, and must return them at any time requested,
unless they are still required for specific orders from MD. In this case evidence of
destruction of copies made thereof by the Supplier must be provided. This rule
shall not apply with respect to back-up copies made and shall not govern statutory obligations as to retention of documents.

2.

MD си запазва правото на собственост, както и всички права върху
индустриалната собственост върху платени или предоставени от MD
мостри, модели, инструменти, информация за продукта, документация
и др. Доставчикът е длъжен да използва пробите, моделите и
инструментите изключително за производството на стоките, поръчани
от MD, и да ги върне по всяко време при поискване, освен ако те все
още са необходими за конкретни поръчки от MD. Следва да се
представят доказателства, че направените от доставчика копия са били
унищожени. Това не се отнася за рутинно направените резервни копия
или законовите задължения за съхранение.

3.

The Supplier shall also have the obligation to mark and label with a proprietary
notice any samples, models, tools, product information, documents etc. legal title
to which was transferred.

3.

Освен това доставчикът се задължава да нанесе върху предоставените
от MD проби, модели, инструменти, информация за продукта,
документи и др., доказателство за собствеността на MD върху продукта.

4.

Orders for tools shall be subject to MD Supplementary Terms and Conditions for
Tooling Contracts.

4.

Поръчките за инструменти на MD подлежат на допълнителни условия
за поръчката на инструменти.

5.

The Supplier’s retention of title shall only apply to the extent it relates to MD’s obligation to pay for the respective products title to which the Supplier has reserved.
In particular, no extended reservation of title governing not only the object delivered but also the object into which the object delivered was integrated (verlängerter Eigentumsvorbehalt) nor extended retention of title until payment in full not
only of the purchase price, but also of any other debts of the Purchaser to the
Seller (erweiterter Eigentumsvorbehalt), shall be permitted.

5.

Запазването на правото на собственост на доставчика е прилажимо
само когато се отнася до задължението за плащане на MD за
съответните продукти, върху които доставчикът си запазва
собствеността до момента на плащане. В частност, не се допуска
продължително запазване на собствеността не само по отношение на
доставения продукт, но и върху друг продукт, в който доставеният е бил
вложен (verlängerter Eigentumsvorbehalt) или пък продължително
запазване на собствеността до заплащане не само на цената на
продукта, но също и на други задължения на Купувача по отношение на
Доставчика (erweiterter Eigentumsvorbehalt)..

XIV.

стоките,
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XV.

Confidentiality

XV.

Поверителност

1.

The Supplier shall be obliged to keep secret and confidential all information relating
to their co-operation within the scope of this agreement and use it solely for the
purposes of this agreement, unless such information is in the public domain, has
been lawfully acquired from a third party or acquired by the party’s own efforts independently of any third party. Classified information shall include, but not be limited to: technical data, purchase volumes, prices and information pertaining to
products and product developments, present and future research and development
projects, customer data and all information relating to MD.

1.

Доставчикът се задължава да пази в тайна и конфиденциалност спрямо
цялата информация относно сътрудничеството в рамките на настоящия
договор и да я използва само за целите на договора, освен ако тя е
общоизвестна, законно придобита от трети страни или независимо
разработена от страната независимо от трети страни. Защитената
информация включва, но не се ограничава до: технически данни,
количества за закупуване, цени, както и информация за разработване
на продукти и продукти, информация за настоящи и бъдещи
изследвания и разработки, данни за клиенти и всичка информация
относно MD.

2.

Furthermore, the Supplier shall be obliged to keep secret and confidential all illustrations, drawings, calculations and other documents and not disclose the same to
third parties without the express written consent of MD, except if the information
contained therein is in the public domain.

2.

В допълнение, Доставчикът е задължен да пази в тайна всички
илюстрации, чертежи, изчисления и други документи и да не ги
предоставя на трети страни без изричното съгласие на MD освен при
условие че информацията, съдържаща се в тяхе общоизвестна.

3.

The Supplier shall also pass on this obligation of confidentiality to his employees
and subcontractors.

3.

Доставчикът ще осигурява спазването на горепосочените задължения
за поверителност от своите служители и подизпълнители.

XVI. Assignment

XVI. Прехвърляне на права
Прехвърлянето на вземанията на доставчика спрямо MD е приложимо,
само ако MD е бил предварително уведомен писмено за него и MD е
дал писменото си съгласие.

Assignment of any claims against MD on the part of the Supplier shall not be possible unless MD receives a prior written notification of the assignment and agrees
to such assignment in writing.
XVII. Final provisions

XVII. Заключителни разпоредби

1.

The Supplier may not transfer the order or parts thereof to third parties, in particular
to subcontractors, without the prior written consent of MD.

1.

Доставчикът не може да предаде поръчката изцяло или отчасти за
изпълнение на трети страни, по-специално на подизпълнители, без
предварително писмено съгласие на MD.

2.

As soon as an interim receiver is appointed to regulate the affairs of the Supplier
or insolvency proceedings are opened in relation to the Supplier’s assets, MD shall
be entitled to rescind the contract in whole or in part.

2.

Веднага след като бъде назначен временен управител на Доставчика
или се открие производство по несъстоятелност, свързано с активите
на Доставчика, MD има право да развали изцяло или частично от
договора.

3.

Supplementary hereto, the contract shall be subject solely to the law of the Federal
Republic of Germany with the exclusion of the UN Convention on the International
Sale of Goods.

3.

В допълнение на настоящите правила, отношенията се уреждат от
правото на Федерална Република Германия с изключение на
Конвенцията за Продажбите на ООН.

4.

Should any individual clauses of these Terms and Conditions of Purchase be void,
this shall not prejudice the operating effect of the remaining provisions. The voided
clause shall be replaced by an acceptable clause whose sense and purpose most
nearly approximates the voided clause.

4.

Ако отделни клаузи на тези условия за покупка са нищожни,
валидността на останалите разпоредби не се засяга от това.
Нищожната клауза се заменя с валидна такава, която е възможно найблизка до смисъла и целта на отпадналата.

5.

The address of the MD location concerned that placed the order with the Supplier
shall be considered the place of performance of shipments and performance as
well as the place of jurisdiction. MD shall reserve the right to institute legal proceedings at any other place of jurisdiction permitted by law.

5.

Компетентния съд и място за изпълнение на доставките и услугите се
определят спрямо адресът за доставка на съответната фирма на MD,
която е направила поръчката. MD си запазва правото да предяви иск
във всяка друга допустима юрисдикция.

6.

The original text of these Terms and Conditions has been drawn up in English. If
there are any discrepancies between the English and Bulgarian versions, the English text shall prevail in all instances.

6.

Оригиналният текст на тези условия за покупка е на немски език. Ако
има отклонения между немската и българската версия, само немската
версия е юридически валидна.

- End of contractual provisions –

- Край на условията на договора -

