
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТ Е 

Общи условия, приложими за използването на различните модели на Euro Pool System 

Моделите на Euro Pool System трябва да могат да бъдат в свободно обращение. С оглед гарантиране правилната 

експлоатация на инвентара и предотвратяване неправилната употреба на моделите на Euro Pool System, Euro Pool 

System публикува следните общи условия за ползвателите. 

Определения: 

• „Euro Pool System“ е операторът на инвентара от модели на Euro Pool System.

• „Депо“ са местата, където моделите се издават и връщат под ръководството на Euro Pool System.

• „Наематели“ са (юридически) лица, с които Euro Pool System има споразумение за наем за използване на

моделите на Euro Pool System.

• „Ползватели“ са всички ползватели на моделите на Euro Pool System.

• „Модели“ е общото наименование на несгъваеми и сгъваеми тави, големи каси (BigBoxes), палети и други продукти

за многократна употреба на Euro Pool System.

Общи разпоредби 

1. Настоящите общи условия за ползватели са в сила от 1 юли 2006 г.

2. Общите условия за ползвателите на моделите се прилагат във всички случаи, когато даден ползвател разполага

по някакъв начин с моделите. Когато ползвателят получава на свое разположение моделите, това означава, че

ползвателят приема безусловно настоящите общи условия и се задължава да спазва определените в тях

разпоредби. Ползвателят няма право да сключва споразумения за използването на модели, които се отклоняват

от настоящите общи условия.

3. Euro Pool System има право да изменя общите условия за ползвателите. Промяната ще влезе в сила в разумен

срок, след като изменените общи условия за ползвателите бъдат обявени, а датата на влизане в сила на

изменените общи условия за ползвателите бъде определена.

4. Моделите ще останат собственост на Euro Pool System и не са предназначени за продажба. Издаването или

прехвърлянето на модели не води никога до прехвърляне на правото на собственост. За яснота по отношение на

правата на собственост на Euro Pool System, моделите ще носят логото на Euro Pool System, съкращението „VPZ“

или думата „Pool“.

Депозит Депозит Депозит 

5. При получаването на моделите винаги се дължи депозит. Euro Pool System си запазва правото да изменя размера

на депозита.

6. Ползвателят е длъжен да начислява депозита отделно в своите фактури.

Употреба 

7. Ползвателят може да използва моделите за търговия и транспортиране на продукти. Не е разрешено съхранение
на продукти в моделите. Не е разрешено моделите да се използват за продукти, които нанасят щети на околната
среда или оказват вредно въздействие върху здравето на хората и животните.

8. В случай на модели, които са напълнени с продукти, трябва да бъде указано — например посредством етикет или

спецификация на съдържанието, поставени на или вътре в моделите — чия е отговорността за напълването на

моделите и да бъде посочен центърът за сортиране и опаковане или в други случаи мястото на пълнене на

моделите. Ако това задължение не бъде изпълнено, Euro Pool System ще приеме, че ползвателят е напълнил

моделите и Euro Pool System ще държи ползвателят отговорен за всякакви щети, които Euro Pool System понесе

вследствие на това.

9. Ползвателят е длъжен да посочва броя и типа на моделите във всички съответни документи (товарителници,

разписки за доставка, фактури и др.).

10. Несгъваеми модели

Ползвателят е длъжен да връща празните модели само на своите доставчици или в депа. На ползвателя изрично

се забранява да използва повторно празните модели, освен ако ползвателят не е подписал договор с Euro Pool

System, съгласно който се разрешава такава употреба.

11. Сгъваеми модели

Ползвателят е длъжен да връща сгънатите празни модели единствено в депата.

В случай че ползвателят не връща лично празните модели в депо, ползвателят трябва да гарантира, че моделите

се намират на място, където Euro Pool System може да ги вземе с товарен автомобил. На ползвателя изрично се

забранява да използва повторно празните модели, освен ако ползвателят не е подписал договор с Euro Pool

System, съгласно който се разрешава такава употреба.

12. В случай че ползвателят не връща лично празните модели в депо, ползвателят трябва да гарантира, че моделите

се намират на място, където Euro Pool System може да ги вземе с товарен автомобил. На ползвателя изрично се

забранява да използва повторно празните модели, освен ако ползвателят не е подписал договор с Euro Pool

System, съгласно който се разрешава такава употреба.

13. Ползвателят е длъжен правилно да поддържа и транспортира моделите.



14. Ползвателят е длъжен да връща в депото моделите, празни и неповредени (вредите включват наличие на телчета

за телбод и неотстранени стикери), сортирани по тип и върху разрешени палети. В случай на неизпълнение на

това задължение Euro Pool System има правото да приспадне разходите за изпразване, сортиране и поправка на

моделите и за отстраняване на стикери, телчета за телбод и други подобни от депото.

Заключителни разпоредби 

15. В случай че ползвателят търгува с моделите с трети страни, ползвателят е длъжен да запознае тези трети страни

с общите условия за ползвателите. Ако ползвателят не изпълни това задължение, същият носи отговорност за

щети, които Euro Pool System понесе вследствие на това.

16. Ползвателят ще предоставя на представители на Euro Pool System достъп до своите сгради и терени в рамките на

обичайното работно време и ще окаже съдействие при контрола на спазването на настоящите общи условия.

17. Всички споразумения, сключени между ползвателя и Euro Pool System, отделно от настоящите общи условия, ще

имат предимство пред настоящите общи условия.

18. Ако ползвателят действа в противоречие с настоящите общи условия, Euro Pool System има правото да забрани на

ползвателя да използва моделите, без да се засягат другите права на Euro Pool System.

19. Euro Pool System не носи отговорност за преки или косвени щети, които ползвателят може да понесе поради

използването на моделите, освен в случай на щети, които са пряк резултат от умисъл или груба небрежност от

страна на Euro Pool System.

20. Настоящите общи условия за ползвателите и всички други споразумения или правни условия между Euro Pool

System, от една страна, и ползвателите, от друга, са подчинени изключително на законодателството на България.

Всички спорове, произтичащи от настоящите общи условия и други споразумения, ще бъдат отнасяни

изключително до компетентния съд в България, който ще вземе решение във връзка с тях.
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