
Договор за продажба от разстояние 

     
Моля, прочетете внимателно следващия текст и условията в него, тъй като те 

уреждат отношенията между ДОСТАВЧИК на стоки и услуги (ТЪРГОВЕЦ, промотиращ 
услугите си на интернет сайта www.giftcometrue.com/) и Вас, като потребители на 
стоки или услуги, промотирани чрез www.giftcometrue.bg от доставчика по този 
договор.  
 

Страни по договора 

1. Страни по настоящия договор за продажба от разстояние са: ДОСТАВЧИК на 
стоки и услуги (ТЪРГОВЕЦ, промотиращ услугите си на интернет сайта 
www.giftcometrue.com/) ,  наричан в договора Доставчик и Вие, наричан в договора 
Потребител. Потребител по смисъла на този договор може да бъде физическо или 
юридическо лице. Потребител по смисъла на този договор не е идентичен с 
понятието „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), 
освен когато Потребителят отговаря на изискванията на § 13, т.1. от Допълнителните 
разпоредби на ЗЗП. 
 

Предмет на договора 

2. Доставчикът продава и доставя на Потребителя поръчаните от него стоки или 
услуги срещу заплащане съгласно условията на настоящия договор. 

3. Доставчикът предоставя на Потребителя следната услуга:.......... 
 

Сключване на договора 

4. Договорът се счита за сключен от момента, в който Потребителят приеме 
предложените от Доставчика условия по сделката и направи поръчка. 

5. Поръчки могат да се извършват чрез закупуване и регистриране на ваучер от 
интернет сайта  www.giftcometrue.com съгласно този договор и Общи условия за 
ползване на интернет сайта www.giftcometrue.com.  

6. При доставка на стоките или услугите, предмет на договора, Потребителят 
потвърждава действителността на договора и съгласието си с общите условия на 
www.giftcometrue.com, и тези на Доставчика на ваучер за услуги, закупен чрез 
посочения интернет сайт.  
 

Цена и плащане 

7. Потребителят заплаща обявената цена в български лева.  Цената на стоката е 
тази, обявена към момента на поръчката в дистанционната оферта на 
www.giftcometrue.com. Тя включва цената на стоката, както и стойността на всички 
разноски за доставка, данъци и други разходи във връзка с продажбата. 

8. Освен цената Потребителят следва да заплати стойността на всички 
допълнителни услуги, като опаковане, изпращане и разходи по доставката до 
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посочения от него адрес. Цената на допълнителните услуги е посочена в 
промотираната на www.giftcometrue.com оферта на Доставчика.  

9. При подаване на поръчка от Потребител, който заплаща с кредитна или 
дебитна карта е желателно да бъде предоставена сметка за обратно връщане на 
сумата в случай на отказ от договора. Ако не е предоставена такава банкова сметка, 
стойността на платената стока или услуга се възстановява по картата, от която е 
извършено плащането. 

10. Заплащането се прави с наложен платеж, по банков път, с кредитна или 
дебитна карта или чрез системите за електронни разплащания в интернет paypal. 

  
Срок на доставка 

11. Срокът на доставка зависи от наличността на услугата или стоката.  
12. Ако след получената поръчка Доставчикът установи, че поръчаната стока 

или услуга не е в наличност или по някакви причини не може да бъде доставена, той 
може да предложи стока с равностойно качество и цена. Офертата за заместваща 
доставка следва да бъде направена възможно най-скоро след регистрация на 
ваучера. 
 

Гаранция 

13. Доставчикът гарантира, че стоката или услугата, която доставя по поръчка на 
Потребителя притежава всички качества, които са упоменати в офертата. 

14. Веднага след получаването на стоката или услугата, Потребителят следва да 
провери несъответствията й с договореното. В случай, че има несъответствия, 
Потребителят следва да направи рекламация в писмен вид за тях по реда на чл. 125 
от ЗЗП, като има качеството потребител по смисъла на ЗЗП. При появата на скрити 
дефекти и липси Потребителят следва да направи рекламация в писмен вид към 
Доставчика.  
 

Отказ от сключения договор 

15. Потребителят, ако е потребител по смисъла на ЗЗП, има право в срок от 14 
дни, съгласно чл. 50 от ЗЗП, да се откаже от сключения договор за продажба от 
разстояние. Този срок започва да тече от деня на получаването на стоката или 
услугата от Потребителя. 
 

Защита на личните данни 

16. Всички Ваши лични данни, необходими за сключване на сделката и нейното 
изпълнение, се обработват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните 
данни и само за целите на настоящия договор за продажба. Със сключването на този 
договор, Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани от Доставчика 
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във връзка с изпълнение на задължения по този договор и във връзка с изпълнение 
на задължения по закон. 
 

Други условия 

За неуредените в този договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на 
действащото законодателство на Република България и Европейския съюз. 
 


