	
  

	
  

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „МОБИЛТЕЛ” ЕАД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЛИЗИНГ
I.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩ ИТЕ УСЛОВИЯ И НА ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ

1. (изм. 01.07.2011) С наст оящит е Общи условия се определят
взаимоот ношеният а, коит о възникват между „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, наричано
по-долу за крат кост ЛИЗИНГОДАТЕЛ, и абонат ит е и пот ребит елит е на
елект ронни съобщ ит елни услуги, предост авяни от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД,
наричани по-долу за крат кост ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ, във връзка със
сключен между т ях договор за лизинг.
2.
С
подписванет о
на
договор
за
лизинг
ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ
и
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ приемат , че наст оящ ит е Общ и условия имат
задължит елна сила за т ях.
3. С договора за лизинг ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ предост авя за ползване на
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ вещ , наричана по-долу ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ , а
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да му заплаща възнаграждение под
формат а на лизингови вноски.
4. (изм. 01.07.2011) ЛИЗИНГОВАНА ВЕЩ по смисъла на наст оящит е Общи
условия и договора за лизинг е коят о и да е ст ока, предлагана от
ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ при условият а на договор за лизинг.
5.
Индивидуализиращ ит е
признаци
на
ЛИЗИНГОВАНАТА
ВЕЩ
се
конкрет изират в договора за лизинг.
6. (изм. 01.01.2011; изм. 01.11.2013) Необходимо условие за сключване на
договора за лизинг е наличиет о или сключванет о едновременно с т ова на
договор за елект ронни съобщ ит елни услуги (наричан за крат кост
„договор за услуги”), предост авяни от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, кат о срокът на
ползване на услугит е следва да съвпада или да е по-дълъг от срока на
договора за лизинг.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
7. (изм. 01.01.2011) ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ по договор за лизинг може да бъде
абонат
или
пот ребит ел
на
елект ронни
съобщит елни
услуги,
предост авяни от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД - (а) физическо лице – български
гражданин;
или
(б)
юридическо
лице
или
едноличен
т ърговец,
регист рирани в България, коит о са приели наст оящит е Общи условия
чрез подписване на договор за лизинг. Физически лица – чужди граждани
могат да бъдат ст рана по договора за лизинг, само ако т ова е предвидено
кат о възможност в програма за лоялност на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД.
8. При сключване на договора за лизинг ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ получава
наст оящит е Общи условия.
9. При сключване на договора ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ предст авя следнит е
документ и:
9.1. за физическо лице:
9.1.1. лична карт а или друг валиден документ за самоличност ;
9.1.2. в случай, че ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е с т райно намалена
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работ оспособност над 71% или загубена работ оспособност и няма
възможност да присъст ва лично при сключване на договор за лизинг,
договорът за лизинг може да се сключи от пълномощ ник, койт о
предст авя - изрично нот ариално заверено пълномощ но, реш ение от
ТЕЛК/НЕЛК и лична карт а;
9.2. юридическо лице или едноличен т ърговец:
9.2.1. лична карт а или друг валиден документ за самоличност на
предст авляващ ия;
9.2.2. за т ърговци, коит о са регист рирани в т ърговския регист ър на
Агенцият а по вписваният а, съгласно Закона за т ърговския регист ър
/ЗТР/ – удост оверение за акт уално съст ояние издадено в срок до 1 месец
преди подаване на заявлениет о или извлечение от т ърговския регист ър,
Единен идент ификационен код /ЕИК/, идент ификационен номер по ЗДДС
(не се изисква, ако т ърговецът не е регист риран по ЗДДС).
9.2.3. (изм. 01.11.2013) За юридически лица и сдружения, коит о са
регист рирани от съот вет ния окръжен съд и коит о не подлежат на
регист рация по ЗТР - удост оверение за акт уално съст ояние, издадено в
срок до 1 месец преди подаване на заявлениет о, копие от карт а за
идент ификация по БУЛСТАТ, идент ификационен валиден документ за
самоличност на предст авляващ ия ЗДДС (не се изисква, ако т ърговецът
не е регист риран по ЗДДС).
9.2.4. изрично нот ариално заверено пълномощно, когат о договорът за
лизинг се подписва от пълномощник и лична карт а на пълномощника.
10. Заверкат а на копият а от документ и по т .9 се извършва какт о
следва:
10.1.Лизингополучат елят предст авя оригинал или нот ариално-заверено
копие от документ ит е по т .9.2.2 до 9.2.4. Документ ит е по т .9.1.1,
т .9.1.2 и т .9.2.1 се предст авят в оригинал;
10.2. Нот ариално заверенит е копия на документ ит е по т .9, включит елно
изричнит е специални нот ариално-заверени пълномощ ни, ост ават при
ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. Служит елит е на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ снемат копие от
документ ит е, предст авени в оригинал, върху коет о вписват “вярно с
оригинала”, подписват се и полагат дат а.
11. При сключване на договора ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ има право да изисква и
други документ и от ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИТЕ при необходимост , какт о и
да не изисква един или няколко от посоченит е в т . 9.1 и т . 9.2.
документ и,
в
случай
че
разполага
с
акт уални
данни
от носно
информацият а, коят о съдържат .
12.
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ,
съот вет но
неговит е
предст авит ели,
предост авят доброволно на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ личнит е си данни и се
съгласява същ ит е да бъдат съхранявани и обработ вани, съгласно
разпоредбит е на ЗЗЛД и ост аналот о дейст ващ о законодат елст во за
целит е на договора за лизинг. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ се съгласява: (а)
посоченит е данни да бъдат предост авяни от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ на т рет и
лица – админист рат ори или операт ори на лични данни по смисъла на ЗЗЛД
с цел изгот вяне на кредит на оценка и/или събиране на вземания, дължими
по договора за лизинг; (б) да получава от “М ОБИЛТЕЛ”ЕАД чрез крат ки
т екст ови съобщ ения (sm s), по пощ а и по друг подходящ начин информация
от носно промоции, специални програми, т арифи и др.
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
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13. (изм. 01.01.2011; изм. 01.11.2013) Максималният срок на договора за
лизинг е 24 (двадесет и чет ири) месеца. Конкрет ният срок се определя в
договорит е за лизинг. Срокът започва да т ече от дат ат а на подписване
на договора, освен ако не е посочено друго в договора.
ІV. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ
14. Предаванет о на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ се извършва в посочен от
ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ магазин, в деня на подписване на договора за лизинг и
след заплащ ане на първоначалнат а ЛИЗИНГОВА ВНОСКА, определена в
договора.
15. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ предава ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ в пълна изправност ,
комплект ност и с необходимит е придружит елни документ и. При
предаванет о на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ я преглежда
за
недост ат ъци
и
ако
намери
т акива,
уведомява
незабавно
ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. В случай, че ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи т ова, се
приема, че ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ е предадена в добро съст ояние.
16. Предаванет о на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ и направенит е възражения на
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
се
удост оверяват
с
приемо-предават елен
прот окол.
17. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ не от говаря за недост ат ъци, коит о не са били
от разени в прот окола по предходнат а т очка, освен при скрит и
недост ат ъци, коит о не са могли да бъдат от крит и при получаванет о. В
последния случай, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ следва да направи рекламация по
реда, предвиден в Закона за защ ит а на пот ребит елит е.
18. С подписване на прот окола върху ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ преминава
рискът от изгубване, от крадване, погиване или повреждане на
ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ .
V. ЛИЗИНГОВИ ВНОСКИ. НАЧИН НА ПЛАЩ АНЕ
19. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ
възнаграждение за ползванет о на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ под формат а на
ЛИЗИНГОВИ ВНОСКИ.
20. ЛИЗИНГОВИТЕ ВНОСКИ се заплащат в размера, в сроковет е и при
условият а, определени в договора за лизинг. Към ВСЯКА ЛИЗИНГОВА
ВНОСКА се начислява и заплащ а ДДС.
21. Първоначалнат а ЛИЗИНГОВА ВНОСКА се заплаща при подписване на
договора за лизинг заедно с инст алационнат а т акса за дост ъп до
мрежат а и месечнат а абонамент на т акса, в случай че се дължат ,
съгласно договора за услуги по т .6.
22. (изм. 01.11.2013) В случай, че не е уговорено друго между ст ранит е,
заплащанет о на ЛИЗИНГОВИТЕ ВНОСКИ се извърш ва в 15-дневен срок от
издаване на данъчнат а факт ура:
22.1. в брой в магазинит е на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ;
22.2. по банковат а смет ка на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, посочена във факт урат а.
Плащ анет о по банков път се счит а за направено в момент а на
заверяване на смет кат а на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ;
22.3. по друг, посочен от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ начин.
23. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ получава обща т аксуваща факт ура за сумит е,
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дължими по договора за лизинг и сумит е, дължими от него по договора за
услуги, към койт о се подписва договора за лизинг, кат о сроковет е на
плащ ане на сумит е по договора за лизинг и договора за услуги съвпадат .
VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ
24. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ има право:
24.1. Да получава ЛИЗИНГОВИТЕ ВНОСКИ по ред, начин и в срокове,
определени в договора за лизинг.
24.2. Да прехвърля прават а си по договора за лизинг на т рет и лица, за
коет о уведомява писмено ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ.
24.3. Да не сключи нов договор за лизинг
- с ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ, койт о има просрочени задължения по други
договори с ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ;
- с ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ, койт о има сключен лизингов договор за
ЛИЗИНГОВАНИ ВЕЩ И.
24.4. (изм. 01.01.2011) Да прекрат и договора за услуги, сключен с
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, в случай че последният не заплащ а дължимит е
лизингови вноски съгласно сроковет е и условият а на договора за лизинг
или не заплаща суми, дължими по договора за услуги, към койт о се
подписва договора за лизинг.
25. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ се задължава:
25.1. Да предаде ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ за ползване на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
в деня на подписване на договора за лизинг и след заплащане на
първоначалнат а лизингова вноска и ост аналит е суми, дължими заедно с
нея.
25.2. Да предаде заедно с ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ всички документ и,
свързани с нейнат а поддръжка, ремонт и експлоат ация.
25.3. Да не пречи на свободнот о ползване на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ от
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ в рамкит е на договорения срок.
25.4. Да дава информация на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ от носно правилнат а
експлоат ация на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ .
25.5. Да осигури гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на
ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ .
25.6. Да прехвърли на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ правот о на собст веност
върху ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ , в случай че ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ заяви
желаниет о си да я
придобие.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
26. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право:
26.1. (изм. 01.11.2013) Да получи ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ след подписване на
договора за лизинг и след заплащ ане на първоначалнат а ЛИЗИНГОВА
ВНОСКА и другит е суми, дължими заедно с нея.
26.2.Да придобие собст веност т а върху ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ по всяко
време от дейст виет о на договора за лизинг или след изт ичанет о му, при
условият а на раздел XI от т ези Общ и условия.
27. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава:
27.1.
Да
използва
ЛИЗИНГОВАНАТА
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предназначение и в съот вет ст вие с инст рукциит е за експлоат ация,
какт о и да я съхранява с грижат а на добър ст опанин, без право да
извършва каквит о и да било промени.
27.2. Да заплаща ЛИЗИНГОВИТЕ ВНОСКИ по реда, начина и в сроковет е,
определени в договора за лизинг.
27.3. Да заплаща всички разходи, свързани с ползванет о и поддържанет о
на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ , освен в случаит е на гаранционна поддръжка,
кат о използва услугит е само на специализиранит е сервизи, посочени от
ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ.
27.4. Да уведомява в най-крат ък срок писмено ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ за всяка
промяна в имет о/наименованиет о, адреса или в други регист рационни
данни.
27.5. Да върне ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ в срок до 1 (един)
месец след изт ичане на срока на договора за лизинг, освен ако не упражни
правот о си да придобие собст веност т а върху вещ т а. При връщ анет о
следва да са изпълнени изискваният а на т .29, т .30 и т .31.
VIII. ВРЪЩ АНЕ НА ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ ОТ СТРАНА НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
28. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да върне ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ какт о
преди, т ака и след изт ичане договора за лизинг. При връщ ане на
ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ преди изт ичане на срока, определен в лизинговия
договор, последният се счит а прекрат ен от дат ат а, на коят о
ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ е приел ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ .
29. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да върне ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ в
един от магазинит е на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, в изправно съст ояние, във вида,
в койт о я е получил кат о се от чет е ст епент а на похабяване,
съот вет ст ващ а на срока и начина на ползване на вещ т а (включит елно
но не само - в оригиналнат а опаковка и заедно с всички придружаващи
вещт а ръководст ва и аксесоари) и заедно със следнит е документ и –
оригинал или копие от договора за лизинг, гаранционна карт а, касова
бележка (когат о е извърш ено плащ ане в брой) и факт ура за
първоначалнат а ЛИЗИНГОВА ВНОСКА.
30. За да върне ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ , ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ следва да е
заплат ил всички ЛИЗИНГОВИ ВНОСКИ, дължими до дат ат а на връщ анет о и
дължи неуст ойкат а по т .44. от т ези Общи условия.
31. Връщанет о на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ се удост оверява с приемопредават елен прот окол, подписан от служит ел на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ и от
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. В прот окола се посочват всички обст оят елст ва по
т .29 от т ези Общ и условия. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ не от говаря за
повреди или други недост ат ъци, коит о не са от разени в прот окола по
т ази т очка.
IX. ГАРАНЦИОННО И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
32. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ поема гаранция за качест вот о на ЛИЗИНГОВАНАТА
ВЕЩ и за годност т а й за упот реба съобразно предназначениет о, за срок,
посочен в гаранционнат а карт а на ЛИЗИНГОВАТА ВЕЩ , кат о:
32.1. се задължава да от ст ранява безвъзмездно всички повреди и
от клонения от изискваният а за качест во, коит о са възникнали в
обхват а на гаранцият а, определена от производит еля.
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32.2. има право да от каже да от ст рани безвъзмездно повреди на
ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ , възникнали вследст вие на неправилна упот реба и
експлоат ация от ст рана на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ или ако последният е
допуснал неот оризирани лица за извърш ване на сервизна дейност . В т ези
случаи ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да поеме за своя смет ка всички
разходи по от ст раняване на повредит е. Срокът на гаранцият а може да
не съвпада със срока на договора за лизинг.
33. Ремонт ит е се извършват само в специализиранит е сервизи, посочени
от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ.
34. След изт ичане срока на гаранцият а ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ извършва в
специализиранит е си сервизи извънгаранционно обслужване, коет о се
заплащ а от ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, съгласно ценоразписа на т ези сервизи.
X. СУБЛИЗИНГ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА
35. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ не може да предост авя ползванет о на
ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ на т рет и лица, освен, ако ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ не е дал
писменот о си съгласие за т ова.
36. В случаит е, когат о е налице преот ст ъпено право на ползване по
предходнат а т .35, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ запазва задълженият а си по
договора за лизинг, освен ако не е уговорено друго между ст ранит е.
XI. ПРАВО НА ПРИДОБИВАНЕ НА ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ
37. За да придобие правот о на собст веност върху ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ ,
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ следва:
37.1. да направи изрично волеизявление за т ова в магазин или друг
цент ър за обслужване на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ; и
37.2. да заплат и ст ойност т а на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ , посочена в
договора за лизинг, намалена с ЛИЗИНГОВИТЕ ВНОСКИ, плат ени до дат ат а
на придобиване, какт о и допълнит елно възнаграждение, различно от
дължимит е ЛИЗИНГОВИ ВНОСКИ в размер, посочен в договора за лизинг.
38.
В
случай,
че
срокът
на
договора
за
лизинг
е
изт екъл,
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ не е върнал ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ в уст ановения
срок и е заплат ил сумит е по т .37.2, се приема, че е ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ
е
направил
изрично
волеизявление
по
т .37.1
за
придобиване
собст веност т а върху ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ .
39. Собст веност т а върху ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ се счит а за придобит а от
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ с всички проичт ичащ и от т ова правни последици,
след заплащ ане
на всички суми, дължими съгласно т .37.2, без да е необходимо подписване
на допълнит елно споразумение за т ова.
XІI. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ
40. (изм. 01.11.2013) При забава на плащ ане, дължимо, съгласно т ези Общ и
условия и договора за лизинг, ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ има право да получи от
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ за срока на забават а лихва върху дължимат а сума в
размер на 10% годишно (за всеки ден закъснение), какт о и разходит е,
свързани с уведомяване за и със събиране на дължимит е от него суми.
41. (изм. 01.11.2013) При забава на плащ анет о по факт урат а, издадена за
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44. (в сила от 16.02.2014) В случай, че упражни правото си да върне
ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ при условията на т.29 преди изтичане на срока по договора
за лизинг, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ – юридическо лице или едноличен търговец по
смисъла на т.7, буква „б” от Общите условия, се задължава да заплати на
ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ неустойка в размер на 40% върху разликата между общата
стойност на ЛИЗИНГОВИТЕ ВНОСКИ, посочена в договора за лизинг, и платените
до момента на връщането на вещта ЛИЗИНГОВИ ВНОСКИ.
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IV.
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51. (

. 01.11.2013)
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52. (

. 16.04.2007 .;
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. 01.11.2013)
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53. (в сила от 16.02.2014) Споровете между страните, възникнали по повод
изпълнението на договора за лизинг и по настоящите Общи условия, се решават чрез
преговори между тях. Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, всяка от
страните може да отнесе спора до компетентния съд.
54.
.
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