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ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА 
 
ТЪРГОВЕЦ : …………………………………………….......................………...…...…... 
 
ГРАД : …………………………………………………..……….............................……… 
 
МАГАЗИН / Адрес : ……………...........................................................…… 
 
ДАТА /ПОДПИС/ПЕЧАТ  : ..................................................................... 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА 
 
ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ : ……………………………..................………….….  
 
............................................................................................................... 
 
Л.К. № . : …………………………………………………..................…………………… 
 
ЕГН : ………………………………………..................……………………….…………… 
 
ГРАД, АДРЕС : …………………………………...................…………………….…… 
 
ТЕЛ/Е-MAIL:....................................................................................... 
 
БАНКОВА СМЕТКА [IBAN]  : ……………………….................……..………… 
 
 
ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО 
 
МАРКА / МОДЕЛ : ………………………………….....................………..……… 
 
КАТЕГОРИЯ : ……………………………....................…………………..………… 
 
IMEI : …………………………………………....................………..………………… 
 
СТОЙНОСТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА : ..................…….……………….…… 
 
НОМЕР НА СЕРВИЗНА ПОРЪЧКА : ………………………….…........................……… 
 
 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ УСТРОЙСТВОТО НЕ Е ФАЛШИВО : 
ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ УСТРОЙСТВОТО НЕ Е ОТКРАДНАТО : 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
С настоящото декларирам, че предоставената ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
КЛИЕНТА е вярна, че съм собственик на устройството/имам разрешение 
от законния собственик да прехвърля устройството, описано по-горе 
чрез пълномощно, и че прехвърлям собствеността върху него на  
ИНФОТЕЛ 2000 ООД  срещу заплащане след финална оценка от 
оторизиран сервиз. Запознат съм с факта, че  ИНФОТЕЛ 2000 ООД  ще 
преработи устройството. В случай, че устойството е откраднато или 
фалшиво, договорът ще бъде автоматично прекратен и устройството, 
ведно с информацията за клиента, ще бъде предадено на 
компетентните органи, които ще предприемат съответните законови 
мерки. 
 
 

ИМЕ : …………………………………………...................………….…......................…… 
 
 
 
 
 
ПОДПИС : 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 
 

Подписването на този документ удостоверява съгласието на клиента с условията и 
детайлите за извършване на сделка между него и ИНФОТЕЛ 2000 ООД 
(Tърговецът). 
 
1. Клиентът декларира, че е законният собственик на устройството или има разрешение 
от законния му собственик да го продаде на  ИНФОТЕЛ 2000 ООД , както и че е 
пълнолетен. Търговецът ще изисква от клиента задължително документ за 
самоличност, копие от документ за покупка и гаранционна карта с вписан IMEI номер 
на устройството, пълномощно от собственика или други относими документи, за да 
удостовери тези факти. 
 
2. Предмет на сделката между страните е описаното в този документ устройство. 
“Устройство” е всяко едно такова, изкупено от  ИНФОТЕЛ 2000 ООД. Видовете устройства 
и критериите за определянето на предлаганата за тях стойност се определят изцяло и 
единствено от  ИНФОТЕЛ 2000 ООД  и не подлежат на последваща дискусия. 
Информация относно критериите за оценяването и изкупуването на устройствата се 
предоставя на клиента преди сключването на сделката. Подписвайки настоящите 
условия, клиентът декларира, че е запознат и е съгласен както с критериите, така и с 
оценката на устройството му. В противен случай клиентът има право да се въздържи от 
приемането на настоящите условия, респективно от сключването на сделката. 
 
3.  ИНФОТЕЛ 2000 ООД  не носи отговорност за изкупуването на изгубено, откраднато 
и/или фалшиво устройство. Отговорността се носи изцяло от клиента. Като социално 
отговорна компания,  ИНФОТЕЛ 2000 ООД  си поставя за цел при наличието на факти 
и/или съмнения относно нарушение на нормативни разпоредби от страна на клиента 
във връзка с изгубено, откраднато и/или фалшиво устройство, да уведоми и съдейства 
на компетентните държавни органи. В случай, че Търговецът се усъмни в произхода на 
устройството, същият разполага с правото да задържи устройството и да поиска 
потвърждение от сервизния си партньор. Потвърждението следва да бъде направено в 
срок до 20 календарни дни. Запитването към сервизния партньор не подлежи на 
съгласуване с клиента. В случай, че правото на собственост не може да бъде доказано,  
ИНФОТЕЛ 2000 ООД  има право да откаже сключването на сделката. 
 
4. Към момента на подписването на настоящите условия се счита, че клиентът е 
прехвърлил/отстранил/изтрил/заличил от устройството всички SIM карти, карти памет, 
запаметени настройки, SMS (текстови съобщения), контакти, снимки и всякакви видове 
изображения, клипове, музика, игри и други подобни носители на какъвто и да е вид 
лична информация.  ИНФОТЕЛ 2000 ООД  не носи отговорност в случай на неизпълнение 
на горепосочените действия от страна на клиента и загуба/кражба на 
какъвто и да е вид лична/поверителна информация. Всички видове носители на 
информация, посочени по-горе, се унищожават в процеса на преработка на устройствата 
и следователно не могат да бъдат върнати/възстановени. Приемайки настоящите 
условия и изпращайки устройството си към  сервиз Сръчко , клиентът се съгласява с 
нивото на сигурност, защита и поверителност, което се прилага при отстраняването на 
тези данни, в процеса на обработка/проверка на устройството. 
 
5. В случай, че клиентът не е отстранил SIM карта от устройството, след прехвърлянето 
на собствеността  ИНФОТЕЛ 2000 ООД  не носи отговорност за проведени от 
устройството разговори и няма задължение да заплаща същите.  
 
6. Плащането от  ИНФОТЕЛ 2000 ООД към клиента се извършва 30  дни след 
предаване на устройството. За целта клиента трябва да предостави активна банкова 
сметка. С подписването на настоящите условия, клиентът безусловно се съгласява, че 
устройството му ще бъде изплатено според заложените от Търговеца критерии. 
 
7. Плащането се извършва чрез банков превод в зависимост от предоставените от 
търговеца условия. 
 
8. От момента на подписването на настоящите условия,  ИНФОТЕЛ 2000 ООД 
става собственик на устройството.  В случай, че има несъответсвие между 
декларираното от клиента състояние и установеното от сервиза, клиентът има право да 
приеме новата цена или да се откаже от изкупуването, като при желание от негова 
страна смартфонът ще му бъде върнат за негова сметка. 
 
9.  ИНФОТЕЛ 2000 ООД си запазва правото, по свое усмотрение, да откаже 
приемането на определен вид устройство. 
 
10.  ИНФОТЕЛ 2000 ООД  си запазва правото да си възстанови заплатената на 
клиента сума, ако прецени, че не са спазени настоящите условия по какъвто и да е 
начин и/или са били нарушени разпоредби от законодателството на Република 
България от страна на клиента.  


