ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА ДРУЖЕСТВО
„РЕНТРОНИКС“ ООД
I. ПРЕДМЕТ
1.1. Настоящите Общи условия по Договори за наем (или само „Общи
условия“) уреждат правата и задълженията на Наемодателя и Наемателя във
връзка с временното и възмездно ползване на индивидуално определени
вещи (тук наричани „продукти“), съгласно описани в конкретни Договори за
наем условия, сключени във връзка с услугите предоставяни чрез
платформата www.addit.tech (тук наричана „Сайтът“), както и възможното
последващо закупуване на тези продукти чрез Сайта.
Наемодателят „РЕНТРОНИКС“ ООД е собственик и оператор на онлайн
платформа с адрес www.addit.tech за наем и/или продажба на различни
продукти (електронни уреди и други вещи).
II. ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
2.1. Презентацията на продуктите на уеб сайта е необвързваща, тоест
същата не представлява обвързваща оферта за сключването на Договор за
наем от страна на Наемодателя.
Наемателят може да направи поръчка само след като се е регистрирал.
а/

Поръчка и сключване на договор:

Процесът на поръчване и сключването на Договор, включва следните стъпки:
- Избор на продукт с желаните от Наемателя параметри, заедно с наемен
период и месечна наемна вноска, цвят (където е приложимо);
- Наемателят минава през съответните последователни страници
наречени „Стъпки на поръчване“, в които, в допълнение на регистрационните
си данни попълва още данни за кредитна карта и адрес за доставка. Всяко от
полетата дава възможност за корекции, ако такива са необходими.
- При последната стъпка от процеса на поръчка Наемателят е насочен
към платформата на Евротръст („Евротръст технолъджис“ АД е доставчик на
квалифицирани удостоверителни услуги, за краткост тук и на Сайта, наричан
само Евротръст) за регистрация и подписване на онлайн договор за наем;
- След регистрация в Евротръст, Наемателят получава, преглежда и
подписва договора за направената от него поръчка, съгласно условията за
подписване на Евротръст.
С подписването на договора чрез платформата на Евротръст между страните
има валидно сключен договор.
Първата месечна наемна вноска по договора се дължи от Наемателя
авансово, не по-късно от 3 (три) работни дни, считано от датата на подписване
на Договора. В случай, че плащането не бъде осъществено, Наемодателят
има право да не изпрати поръчания продукт, и да прекрати Договора за наем с
незабавен ефект, като изпрати уведомление за това до Наемателя. В този
случай никоя от Страните не дължи неустойка на другата;
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Наемният срок започва да тече от датата на получаване на продукта от
Наемателя. За всеки поръчан от Наемателя продукт се подписва отделен
договор за наем.
б/

Потребителски данни за достъп.

Наемателят потвърждава, че цялата информация, предоставена от него в
процеса на регистрация или поръчка (например имена, адрес, имейл, данни за
кредитна карта, ДДС номер) са коректни и, че същият не е използвал данни на
трети страни. Наемателят се задължава своевременно да уведомява
Наемодателя за всякакви изменения в първоначално подадените от него
данни. Наемателят носи отговорност за данните си за достъп в случаи на
неоторизираното им използване от трети страни, което би могло в
последствие да доведе до задължението на Наемателя да заплаща таксите за
продукти, които не е поръчал. Относно всички лични данни на Наемателите,
събирани по време на процеса на регистрация се прилага нашата „Политика
за поверителност на информацията“, с която можете да се запознаете
подробно на Сайта, качена във футер частта му.
С подаването на поръчка и подписване на Договор, Наемодателят встъпва в
договорни отношения само с лица, които са пълнолетни и напълно отговорни
за взетите от тях решения и подписани договори.
в/

Изпращане и доставка на продуктите.

Продуктите се изпращат на Наемателят само след заплащане на първата
дължима месечна наемна вноска. Доколкото не е изпълнено условието за
успешно първо плащане, Наемодателят има право да задържи продуктите. За
периода между изпращане на продуктите и тяхното доставяне на Наемателя
не се дължи наемна цена.
г/

Условия на доставка.

Продуктът се доставя до адреса за доставка, така както е посечен от
Наемателя. В случаите, в които Наемодателят, в процеса на обработка на
поръчката на Наемателя, установи, че поръчаният продукт не е наличен,
въпреки задълбоченото следене на наличностите от страна на Наемодателя и
това се случва по причини, за които Наемодателят не отговаря, последният
уведомява Наемателя по мейл. В този случай Наемодателят може да прекрати
Договора за наем с незабавен ефект, като изпрати уведомление за това до
Наемателя, като никоя от Страните не дължи неустойка на другата; При тази
хипотеза всички плащания, направени от Наемателя, подлежат на незабавно
възстановяване.
Сроковете за доставка, посочени във връзка с всички предлагани продукти, са
индикативни и приблизителни, затова страните изрично се съгласяват
предварително, че ги приемат за такива. Ако посоченият срок за доставка
бъде надвишен с повече от 4 седмици, всяка от страните има право да
прекрати договора. Ако Наемодателят не е отговорен за препятстване на
доставката, при настъпване на форс-мажор или поради недоставяне от страна
на собствените му доставчици, въпреки че е реализирал своевременна
поръчка към тях, Наемодателят има право да прекрати съответния договор с
Наемателя. Последният ще бъде надлежно уведомен при настъпване на
подобни обстоятелства и всякакви услуги, в това число плащания ще му бъдат
надлежно възстановени. Задължението за компенсиране на Наемателя за
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причинени вреди е изрично ограничено до размера на предвидими и обичайно
възникващи вреди. Това ограничение на отговорност няма да се прилага в
случаи на увреждане в резултат на умишлено или грубо небрежно нарушаване
на клаузите на договора.
III. СРОК НА ДОГОВОРА.
3.1. Договорът за наем влиза в сила от датата на подписването му и се
сключва за Минималния наемен срок, посочен в него.
„Минимален наемен срок“ е срокът избран и договорен от страните
първоначално и представлява минималният срок, в който Наемателят се
задължава да ползва възмездно поръчания от него продукт.
3.2. В случай, че след изтичането на Минималния наемен срок никоя от
Страните не предприеме действия по реализиране на прекратяването му, и
всяка от страните продължи да изпълнява своите задължения по договора
(ползване на продукта и заплащате на наемните вноски), то Договорът се
счита за автоматично продължен за същия период като това прекратяване не
е ограничено във времето и може да бъде прилагано неограничен брой пъти
при указаните условия с договора и настоящите Общи условия.
IV. МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА. РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА. ПЛАЩАНЕ
4.1. Наемодателят има право на месечно възнаграждение, наричано „месечна
наемна цена“, за използването на предлаганите от него продукти. Размерът на
месечната наемна цена за използване на продуктите е съгласно посоченото в
предлаганите оферти на Сайта. Всички цени включват установения размер на
ДДС. В допълнение на месечната цена, в зависимост от типа поръчка, могат
да възникнат допълнителни разходи, които ще бъдат посочени преди
изпращането на поръчката.
Без да е изчерпателно посочено, наемните вноски не включват следните
разходи:
разходи
за
извънгаранционно
обслужване,
поддръжка,
експлоатационни разходи, куриерски разходи при ремонтиране и др.; Всички
изброени разходи са за сметка на Наемателя и се заплащат отделно от
наемните вноски, доколкото същите не са покрити от стандартното покритие
осигурено от Наемодателя за всички отдавани под наем продукти. Без да
противоречи на предходното Наемодателят осигурява покритие на основните
щети, които биха възникнали при използването на продуктите в размер на 75%
от стойността на една извънгаранционна щета на всеки 12 последователни
месеца от Наемния срок. Останалите 25% от стойността на всяка щета се
заплащат от Наемателя под формата на самоучастие. Наемодателят има
право да изтегли сумата за самоучастието от предоставената от Наемателя в
процеса на регистрация и поръчка кредитна карта. Допълнителни детайли
относно покритието предоставено от Наемодателя в рамките на наемната
вноска и как се прилага програмата AdditCare, можете да откриете на Сайта,
качена във футер частта му.
Плащанията по Договора се извършват в български лева. Наемателят има
възможност за плащане към Наемодателя чрез кредитна карта. Допуска се
плащане чрез банкови преводи само ако това е изрично договорено между
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страните, само в случаите, когато в ролята на Наемател е юридическо лице.
Плащания чрез дебитни карти могат да се приемат по изключение само и
единствено по усмотрение на Наемодателя.
В случай, че Наемателят е добавил повече от една карта за разплащания в
клиентския си профил, и Наемодателят не е успял да осъществи събирането
на което и да е дължимо плащане от последната добавена от Наемателя
карта, то Наемодателят си запазва правото да използва вече известните му
данни за предходно регистрирани разплащателни средства, за да извърши
събирането на дължими плащания.
4.2. Наемодателят има право да променя месечната наемна цена за ползване
при последващ договорен период. Наемодателят ще уведоми Наемателя поне
3 седмици преди изменението да влезе в сила. Ако Наемателят не се съгласи
с промяната, същият може да прекрати договора за ползване не по-късно от 1
(една) седмица преди измененията на цените да влязат в сила. В случаи, при
които не се получи уведомление за прекратяване от страна на Наемателя, се
приема, че последният е съгласен с изменението. Наемодателят отделно
уведомява Наемателя относно възможността за прекратяване и крайните
срокове за реализирането му.
За липсващи аксесоари или непълно връщане на продукта, Наемателят е
длъжен да заплати имуществена санкция в размер на 30 лева. В допълнение и
без да противоречи на предходното, Наемателят е длъжен да върне продукта
в оригиналната продуктова опаковка, в която го е получил, като ако такава
липсва, Наемателят дължи на Наемателя имуществена санкция в размер на
30 лева. Наемодателят има право да претендира размера на реалните му
разходи за подмяна на липсващ или дефектен компонент. Наемодателят има
право да удържи посочените суми от регистрираната от Наемателя
кредитна/дебитна карта.
4.3. Плащане.
Първото плащане на месечната наемна цена се дължи авансово в 3 (три)
дневен срок след подписването на договора за наем и е условие за
изпращане на поръчания продукт. В случай, че същата не бъде заплатена,
Наемодателят има право да прекрати договора незабавно с изпращане на
писмено уведомление до Наемателя чрез имейл или клиентския профил.
Всички следващи плащания са дължими всеки месец авансово на датата, на
която поръчаният продукт, предмет на наемния договор, е доставен на
Наемателя. Ако датата на падежа е неработен ден, за дата на падежа се
приема първият следващ работен ден. Всяка наемна вноска е дължима на
същата тази дата през всеки следващ месец до края на Договора. Падежната
дата зависи от датата на доставка на продукта. С цел избягване на всякакво
съмнение, например, ако продуктът е доставен на 10 юни, то това е първият
ден от наемния срок и едновременно с това падежно число за всяка следваща
месечна наемна вноска. В представения пример падежни дати са 10 юли, 10
август и всяко 10-то число от месеците до края на наемния период.
В случай на забава на плащането на наемна вноска, Наемателят дължи
неустойка за забавено плащане в размер на 0.1 % на ден върху просрочената
сума, изчислена от датата, на която сумата първоначално е станала изискуема.
Неустойката по настоящата разпоредба се дължи наред и независимо от
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други, предвидени по Договора и тези Общи условия неустойки, обезщетения
или заплащане на суми, дължими от страна на Наемателя, включително и
след прекратяване на Договора.
Посредством извършените плащания ще се погасяват задълженията на
Наемателя в следната последователност: а) всички дължими плащания, които
са различни от наемни вноски; б) неустойките по забавено плащане на наемни
вноски; в) просрочени наемни вноски; в) редовни наемни вноски.
Наемодателят издава електронни документи по смисъла на Закона за
електронния подпис и електронния документ, в т.ч. фактури и други данъчни
известия, сметки и уведомления и с подписа си под Договора Наемателят се
съгласява да получава същите на посочения от него и-мейл адрес, или по
усмотрение на Наемодателят същите се качват в индивидуалния профил на
Наемателя, като Наемателят се отказва от получаването на хартиени фактури
и други законово изискуеми документи.
Неполучаването на фактура за наемна вноска не освобождава Наемателя от
задължението му да заплаща в срок наемните вноски.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
5.1. Наемодателят предава за ползване продукта на Наемателя единствено
при условие, че последният е заплатил в пълен размер първата дължима
месечна вноска.
5.2. В случай на неизпълнение на Наемателя съгласно Раздел VIII от тези
Общи условия, Наемодателят има право да предприеме всички действия за
преустановяване на ползването на продукта.
5.3. Наемодателят не носи отговорност за вреди или разходи, причинени от
или във връзка с ползването на продукта от Наемателя.
5.4. Наемодателят се задължава да не прехвърля правото на ползване на
продукта на трето лице за срока на действие на съответния Договор за наем.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
6.1. Наемателят се задължава да заплаща месечните наемни вноски когато
станат изискуеми и по начина, предвиден в Договора и тези Общи условия.
Всички разноски, свързани с ползването на продукта, са за сметка на
Наемателя.
6.2. В случай че Наемателят не спазва посочените условия за ползване на
продукта и не изпълнява задълженията си и от това настъпят вредоносни
последици за продукта и/или произтекат щети и/или претенции на трети лица
към Наемодателя, Наемателят дължи обезщетение на Наемодателя за
претърпените от последния вреди, настъпили в резултат на нарушението на
Договора от страна на Наемателя.
6.3. Наемателят се задължава по всяко време през срока на Договора да
поддържа
продукта/ите
съгласно
условията,
посочени
от
доставчика/производителя в техническите и сервизни инструкции, които се
предават на Наемателя заедно с продукта/ите.
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6.4. Гаранционните условия на производителя на продукта са задължителни
за Наемателя от датата на предаване на продукта. Наемателят е задължен да
спазва гаранционните условия.
6.5. В случай на необходимост от ремонт на продукта/ите поради повреда,
Наемателят е длъжен в срок не по-късно от 24 часа от настъпване на събитие
да уведоми Наемодателя чрез съобщение в профила си или чрез имейлите за
контакт посочени на Сайта, в едно с описание на събитието и снимки на
продукта, и да върне продукта за оглед и ремонт от страна на Наемодателя
съгласно срока в раздел VII от тези Общи условия. Наемодателят не носи
отговорност за сроковете за ремонт. Всички разходи за ремонт се покриват и
разпределят между Страните съгласно условията на AdditCare, които можете
да видите качени на Сайта, във футер частта му.
6.6. Наемателят се задължава да не извършва каквито и да е промени,
допълнения или подобрения на продукта.
6.7. Наемателят няма право да преотдава под формата на наем или други
форми продукта/ите на трети лица, както и да прехвърля правата си по
Договора и тези Общи условия изцяло или частично на трети лица, нито да
разрешава на други лица да използват продукта/ите. Наемателят няма право
да обременява продукта/ите с тежести или да го/ги
използва като
обезпечение за получаване на заеми.
6.8. Наемателят е длъжен да се отнася с грижата на добрия стопанин с
продукта и да го експлоатира правилно, съобразно предназначението му, както
и да съхранява грижливо предадените му от Наемодателя документи. В
случай, че с продукта възникне повреда и/или някакъв друг технически
проблем, Наемателят уведомява за това Наемодателя съгласно срока в
чл.6.5., като Наемателят не носи отговорност за това, освен ако повредата
и/или техническия проблем не се дължат на установено виновно поведение
или груба небрежност при експлоатацията на продукта от страна на последния.
Наемателят не може да носи отговорност за щети по продукта, причинени от
природни стихии, гръмотевични бури, токови удари и др.
6.9. При всяко връщане на продукта на Наемодателя, Наемателят се
задължава да изтрие от паметта на ползваната продукт всякаква лична
информация, контакти, профили, снимки и др., както и да възстанови
фабричните настройки. В случай на неизпълнение на това задължение от
страна на Наемателя, Наемодателят не носи отговорност за данни на
трети лица или на Наемателя.
6.10. Наемателят е длъжен да получи и използва поръчания продукт лично, без
да преотстъпва правото на ползване на трети страни.
6.11. Наемателят се задължава да запази оригиналната опаковка на
доставения продукт, за да може същата да бъде използвана при връщането му.
В допълнение, запазването на външната опаковка за доставка, не е
задължително, но в такъв случай, Наемателят е длъжен да осигури такава,
като постави в нея оригиналната опаковка на продукта, заедно с него и
всичките му аксесоари, които са част от първоначалната доставка.
6.12. Наемателят се задължава да използва продуктите без да нарушава
разпоредбите на действащото законодателство. В случай че Наемодателят
установи, че продуктите се използват за извършване на противозаконна
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дейност, то последният има право да прекрати Договора незабавно с
уведомление. В този случай Наемателят дължи на Наемодателя неустойка в
размер на цената на придобиване на съответния продукт, описана в
съответния Договор.
VII. ПРЕДАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТА. РЕКЛАМАЦИИ
7.1. Предаването на продукта към Наемателя се извършва чрез изпращане на
същия на изрично посочен от Наемателя адрес попълнен в процеса на
поръчване. Доставката се извършва от куриер избран от Наемодателя
Продуктът се доставя в специална опаковка с отличителните знаци на
„РЕНТРОНИКС“ ООД или Addit, в която се съдържа продукта, в едно с
прилежащите аксесоари. Пратката може да бъде получена само лично от
Наемателя след като той се идентифицира пред куриера, чрез представяне на
лична карта. Пратката се придружава с товарителница, която служи за приемо–
предавателен протокол, в която продуктът се идентифицира с неговите марка,
модел и сериен номер. Товарителницата (приемо – предавателния протокол)
съдържа задължително дата и подпис на получателя, като след извършване на
доставката данни за нея се отразяват в профила на Наемателя или му се
изпращат по мейл.
Доставката от куриер до адреса на Наемателя се извършва еднократно. В
случай, че доставката не може да бъде извършена, куриерът връща пратката в
офис на куриерската компания, а Наемателя получава надлежна информация
от куриера за срока и офиса, от който може да получи пратката. В случаите, в
които Наемателят откаже да подпише товарителницата и в резултат на това не
се извърши предаване на поръчания продукт, или Наемателят не предприеме
действие да потърси поръчания продукт в срок от 10 дни считани от датата на
първа доставка до адреса на Наемателя, същият ще бъде върнат на
Наемодателя, като тогава договорът се прекратява автоматично, и Наемателят
дължи на Наемодателя неустойка в размер на платената първа наемна вноска.
Първоначалната доставка на продукта към Наемателя, както и връщането на
продукта от Наемателя към Наемодателя след изтичането на Наемния срок се
извършва чрез куриера избран от Наемодателя, за сметка на Наемодателя.
Всички други куриерски услуги при движение на продукта между Страните, с
изключение на описаните в предходното изречение се заплащат от Наемателя.
7.2. Връщането на продукта е възможно при следните случаи:


Връщане при изтичане срока на Договора и неподновяване на същия;



Връщане при повреда и необходимост от ремонт на продукта;


Връщане на кутията от доставения продукт, ведно с аксесоарите при
погиване и кражба на продукта (частично връщане);

Връщане на основание на Закона за електронната търговия/Закон за
защита на потребителите.

Всяко друго връщане регламентирано от настоящите Общи условия.
При връщане извън описаните по-горе хипотези, Наемателят дължи неустойка
на Наемодателя в размера на оставащите неплатени месечни вноски до края на
първоначално договорения минимален наемен период, и при условие, че
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върнатият продукт е без забележки. В случай, че продуктът е увреден, освен
предвидената неустойка по настоящия член, Наемателят дължи и реално
направените от Наемодателя разходи за ремонт. В случай, че продуктът не
може да бъде възстановен неустойката е в размер на стойността на
придобиване на съответния продукт от Наемателя минус платените наеми до
датата на връщането на продукта.
С оглед на факта, че контролът върху продукта е на Наемателя, то същият
трябва да върне продукта в края на последния месец, за да има пълноценно
ползване. Наемодателят не връща авансово платени месечни вноски,
независимо от точната дата на връщане, ако по някаква причина Наемателят
върне продукта в началото на последния месец, след като е платил за него. В
случай, че продукт не се върне след последния месец и няма уведомление за
желанието на Наемателя, то след 3 дни, считани от последния ден на
минималния наемен срок, Наемодателят приема, че договорът се счита за
автоматично продължен съгласно чл. 3.2 от тези Общи условия. В този случай
Наемодателят има право да фактурира, а Наемателят е длъжен да заплаща
наемни вноски предвид удължаването на договора.
7.3. При наличието на някоя от хипотезите на 7.2. за връщане на продукта
Наемателят следва да информира Наемодателя чрез бутона за връщане в
клиентския си профил, като укаже основанието за връщане и цялата изискана
информация относно състоянието на продукта и относимите към нея данни.
След генериране на съобщението за връщане и обработване на данните в
клиентския профил на Наемателя, същият заявява с поставяне на отметка
взимане на продукта от куриер на Наемодателя. Продуктът се връща заедно с
кутията, с която е доставен, в едно с всички аксесоари, като се предаде на
заявения от Наемателя куриер. В случай на връщане при погиване или кражба
на продукта, преди да се заяви куриер за частично връщане следва да е
регистрирана „щета“/събитието съгласно условията на клиентския профил.
7.3.1. След успешно получаване на върнатия продукт, неговия преглед и
оценка от техническите специалисти на Наемодателя, Наемателят ще получи
съобщение през клиентския си профил и/или мейл за потвърждаване на
връщането с „Успешно върнат продукт без забележки". В случай, че
състоянието на продукта и/или аксесоарите не отговарят на състоянието, в
което трябва да бъдат върнати, констатирани са необходимост от ремонти,
липсващи части, аксесоари и др., то Наемателят ще получи съобщение през
клиентския си профил или мейл за размера на дължимите допълнителните
плащания от Наемателя за обезщетения и неустойки с оглед условията на
Договора и приложимите Общи условия.
7.4. Рекламации за липси и несъответствие на продукта с тази, заявена от
Наемателя се прави в момента на предаване и приемане на продукта, като
същите се отразяват в товарителницата (приемо – предавателния протокол).
7.4.1. Наемателят има право да откаже приемането на продукта, като
надлежно отбележи отказа и причината за него в приемо – предавателния
протокол, в случай, че за продукта при оглед е констатирано, че:

продуктът не е напълно идентичен с поръчаното със съответната
заявка, освен ако Наемодателят не е уведомил предварително и Наемателят е
дал своето изрично съгласие за изменената заявка;
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продуктът не е окомплектован с всички заявени и прилежащи
аксесоари.
7.4.2. НАЕМАТЕЛЯТ има право да прави рекламации и за вече приет от него
продукт, когато открие недостатъци, които не е могъл да забележи при
визуалната им проверка в момента на приемането на продукта.
Рекламациите в този случай следва да са в писмен вид чрез клиентския профил
на Наемателя и направени в 3 (три) дневен срок от подписването на
товарителницата (приемо – предавателния протокол).
Наемодателят се задължава в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на
получаване на рекламацията да даде становище по нея, като уведоми по
подходящ начин Наемателя.
7.4.3. В случаите на рекламации, Наемателят има право:

да върне некачествения или несъответстващия на Договора продукт
и да иска прекратяване на Договора при условията на същия и приложимите
Общи условия, или

да иска подмяна на некачествения или несъответстващ на Договора
продукт с друг, който притежава необходимото качество и съответства на
изискванията на Договора.
7.4.4. Връщането по 7.4.3. по-горе се отбелязва в Приемо- предавателен
протокол, като в случай на искане за подмяна, Страните определят срок за
това. В случай, че не бъде определен срок, Наемодателят ще бъде задължен
да подмени новия продукт в срок до 10 (десет) работни дни от датата на
подписване на приемо – предавателния протокол.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Наемателят е в Неизпълнение на Договора в следните случаи:
8.1. Наемателят не изпълни задължението си за плащане на 2
последователни наемни вноски по Договора и тези Общи условия, когато те са
изискуеми, и/или
8.2. Наемателят не изпълнява други свои задължения по Договора или
тези Общи условия, различни от посочените в предходните точки, и/или
8.3. Наемателят неоснователно откаже да получи продукта и/или
8.4. След изтичане срока на Договора или при неговото прекратяване на друго
основание, Наемателят не върне продукта/ите на Наемодателя.
При всеки случай на неизпълнение на Договора или тези Общи условия от
страна на Наемателя, Наемодателят има право да прекрати Договора за наем
и да претендира неустойка за неизпълнение съгласно уговореното в
настоящите Общи условия.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО
9.1. Наемателят има право да прекрати Договора в следните хипотези:
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9.1.1. В рамките на 14 дни от доставка. При връщане на основание Закона за
електронната търговия/Закона за защита на потребителите, Наемателят има
право в рамките на 14 дни от доставка на продукта да се откаже от договора,
като уведоми за решението си Наемодателя в писмен вид. В такъв случай,
Наемателят се задължава да върне за своя собствена сметка наетия от него
продукт до офис/обект на адрес посочени от Наемодателя, опакован и
окомплектован съгласно изискванията на настоящите Общи условия.
Наемодателят се задължава да върне платеният от Наемателя наем за първия
месец от наемния срок, намален с наема дължим от Наемателя за дните на
използването на продукта от датата на първоначалната му доставка до датата,
на която е върнат на Наемодателя, в рамките на 14 дни, считани от датата, на
която Наемодателят е получил уведомлението за прекратяване от Наемателя,
но при всички случай не преди да получи обратно продуктът от Наемателя. При
връщане на продукт на това основание и при спазени срокове, при получаване,
Наемодателят извършва инспекция на върнатия продукт и ако същият е с
влошени търговски качества, увреден е или е във вид, който не позволява
връщането му на пазара, Наемодателят има право: да върне продукта на
Наемателя с покана същият да се върне обратно в договора за наем във вида
и при условията, при които е подписан или ; да предяви на Наемателя
разноските по възстановяване/обновяване на продукта или; да предяви на
Наемателя за плащане пълния размер на цената на придобиване на продукта,
намалена с платената от Наемателя наемна вноска, в случаите, в които
продуктът е увреден до степен, при която не подлежи на възстановяване. Във
всички случаи, в които Наемателят уведомява и/или връща продукта
позовавайки се на правото си по Закона за защита на потребителите, без да е
спазил всички тук упоменати срокове, Наемодателят има правото да откаже
връщането, да приеме връщането/желанието за отказ на Наемателя като
нерегламентирани и да прилага в пълнота разпоредбите третиращи подобни
хипотези в настоящите Общи условия и/или Договора за наем.
9.1.2. С едномесечно писмено предизвестие по мейл или чрез заявка за
връщане през профила си след изтичане на минималния наемен срок. В случай
на прекратяване преди изтичане на минималния наемен срок, Наемателят
дължи на Наемодателя неустойка в размер на неплатените месечни наеми до
изтичане на минималния наемен срок, при положение, че продуктът бъде
надлежно върнат без забележки.
9.1.3. При забава от страна на Наемодателя относно доставката на продукта с
повече от 4 седмици след датата на поръчката. В този случай Наемодателят
дължи незабавно връщане на платените от Наемателя суми.
9.1.4. При съществено неизпълнение от страна на Наемодателя на
задълженията му по Раздел V от тези Общи условия, като Наемателят има
право на съответното обезщетение.
9.2. Наемодателят има право да прекрати Договора в следните хипотези:
9.2.1. При неизпълнение на Наемателя по т. 8.1. от тези Общи условия, като
изпрати предизвестие на Наемателя, без да дава срок за изпълнение.
9.2.2. При прекратяване на юридическото лице на Наемателя, в случай че
последният е юридическо лице, както и при откриване на производство по
ликвидация и несъстоятелност срещу Наемателя. В този случай договорът се
прекратява автоматично от датата на узнаването
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9.2.3. При неизпълнение от страна на Наемателя по т. 8.2. от Общите
условия, свързани с неизпълнение на други свои задължения по Договора и
Общите условия, продължило повече от 15 (петнадесет) дни, считано от
генериране на съобщение в клиентския профил на Наемателя или след
изпращане на мейл за констатираното неизпълнение.
9.2.4. При неизпълнение на з а дъ лже ни ят а на Наемателя по т. 8.3. от
Общите условия във връзка с условията на раздел VII от Общите условия. В
този случай договорът се счита за автоматично прекратен като за целта не е
необходимо изпращане на предизвестие и/или друго уведомление. При
автоматично прекратяване на Договора в тази хипотеза Наемателят дължи на
Наемодателя неустойка в размер на платената първа наемна вноска, като
Наемодателят има право да прихване вземането си от направеното плащане,
за което Наемателят дава изричното си съгласие.
9.2.5. При неизпълнение на Наемателя, на което и да е от задълженията,
описани в раздел VI от настоящите Общи условия - без предизвестие,
незабавно с писмено уведомление.
9.2.6. В случай на неизпълнение по един договор за наем Наемодателят има
право да прекрати и останалите действащи договори със същия Наемател
въпреки липсата на неизпълнение по тях.
9.2.7. При условията на чл. 2.1, подточка г/ от настоящите Общи условия.
9.3. Страните могат да прекратят Договора по взаимно писмено съгласие по
всяко време от срока на Договора.
9.4. Договорът се прекратява при изтичане на срока му в случай, че
Наемателят е върнал вещта на Наемодателя.
9.5. В случай на “кражба” или “пълно погиване” на продукта, Договорът по
отношение на съответния продукт се прекратява от датата на констатиране на
кражбата/погиването от компетентен орган, като Наемателят дължи на
Наемодателя неустойка в размер на стойността на придобиване на съответния
продукт от Наемателя минус платените наеми до датата на прекратяването.
Неустойката е дължима в срок до 5 /пет/ работни дни от прекратяване на
Договора.
9.6. Последици от прекратяването на Договора:
9.6.1. В случай на прекратяване на Договора за наем съгласно условията
на точки т.9.2.1, т. 9.2.3. и т. 9.2.4. от Общите условия и при условие, че
Наемодателят е получил продукта в състоянието, в което е предаден,
Наемодателят има право да начисли на Наемателя неустойка в размер на
неплатените месечни наеми до изтичане на минималния наемен срок.
Неустойката е дължима в срок до 5 /пет/ работни дни от прекратяване на
Договора.
9.6.2. Наемателят няма право да претендира от Наемодателя стойността или
заплащането на каквито и да е било подобрения, които първият е направил
върху продукта, включително и в случаите на прекратяване или разваляне на
Договора.
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9.6.3. В случай на прекратяване на Договора, независимо от основанията за
това, Наемателят не се освобождава от задълженията си, предвидени в този
Договор, свързани с обезщетяване на Наемодателя за претърпени от
последния вреди, поради неизпълнение на някое от задълженията на
Наемателя по Договора или настоящите Общи условия, включително когато
вредите са претърпени или установени след прекратяването на Договора.
9.6.4. В случай на прекратяване на Договора за наем, независимо от
причината за това, и не връщане на продукта на Наемодателя, последният
има право на неустойка в размер на стойността на придобиване на съответния
продукт от Наемателя минус платените наеми до датата на прекратяването.
Неустойката е дължима в срок до 5 /пет/ работни дни от прекратяване на
Договора.
9.6.5. Ако не е уговорено друго в Договора за наем, при наличие на отказ от
ползване на предоставения с Договора продукт преди изтичането на същия и
връщане на продукта от Наемателя на Наемодателя в състоянието в което
същият му е предаден, Наемателят дължи на Наемодателя неустойка в размер
на неплатените месечни наеми до изтичане на минималния наемен срок.
X. ОПЦИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТА
10.1. При сключването на Договора за наем за Наемателя възниква опция за
придобиване на наетия продукт. Цената на придобиване е отразена в Договора
за наем и тя представлява сбор от надбавка И произведението между
избраната наемна цена и минималния наемен срок в месеци отразени в
съответния Договор за наем. Опцията за придобиване може да се реализира
както следва:
а/
По всяко време през Минималния наемен период, като след
отправяне на уведомление до Наемодателя за желанието си, Наемателят
заплаща наведнъж общата цена за придобиване, намалена с наемните вноски,
вече платени от него, или
б/
Страните удължават Минималния наемен период и Наемателят
заплаща Цената за придобиване текущо до достигането на броя месечни
вноски за придобиване.
И в двата случая Наемателят се задължава да уведоми Наемодателя в писмен
вид относно волята си, като след получаване на подобно уведомление,
Страните изрично се съгласяват, че наемните вноски упоменати в Договора за
наем представляват вноски с цел изплащане и достигане Цената за
придобиване.
10.2. При упражняване опцията за придобиване, и след заплащане на Цената на
придобиване продуктът става собственост на Наемателя с всички, произтичащи
от този факт последствия (включително и рискът от погиване преминава върху
Наемателя – новият собственик на продукта).
XI. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И КАЧЕСТВАТА НА ПРОДУКТИТЕ
ПРЕДЛАГАНИ ОТ НАЕМОДАТЕЛЯ НА www.addit.tech
11.1. Наемодателят се ангажира да доставя само продукти, които са нови или
„като нови“.
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„Като нов“, означава, че един продукт не е нов, но преди да бъде експедиран
Наемодателя отговаря за това, Наемателят да го получи в безупречния вид и с
функционалност на нов такъв, което се постига от Наемодателя чрез дълъг и
задълбочен технически процес.
XII. РЕГУЛАЦИЯ ПРИ НАЕМАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СКУТЕРИ (ИЛИ
АЛТЕРНАТИВНО НАРИЧАНИ И РЕГЛАМЕНТИРАНИ КАТО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
СКУТЕРИ,
ТРОТИНЕТКИ,
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ТРОТИНЕТКИ
ИЛИ
ИНДИВИДУАЛНИ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА)
И
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ВЕЛОСИПЕДИ
(ИНДИВИДУАЛНИ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА)
Настоящите Общи условия за ползването на индивидуални електрически
превозни средства имат за цел да регламентират и дадат основните насоки в
наемането на същите и използването им. Настоящият документ не може да
има нужната точност и изчерпателност предвид това, че към момента на
структурирането му липсва валидна, ясна и точна нормативна уредба, която да
урежда изискванията на регулаторните органи относно използването и
движението на индивидуални електрически превозни средства. Предвид на
това, Наемателят е запознат, разбира и безусловно приема следните
положения:
-

Използването на скутери/ел.велосипед е изцяло на отговорност на
Наемателят и последният носи пълна отговорност към Наемодателят
и/или Трети страни;

-

Наемателят се задължава, независимо, че е приел настоящите Общи
условия на Наемодателя, да следи и спазва всички изменения и
изисквания на актуалното и действащо законодателство в Страната,
независимо дали е уведомен допълнително от Наемодателя в
последствие за подобни изменения;

-

Страните в настоящото наемно отношение разбират и се съгласяват
изрично, че всички изменения на нормативната уредба, регламентиращи
използването на скутери/ел.велосипеди, могат да изменят изисквания и
задължения в настоящите Общи условия, и Наемателят се задължава да
ги спазва, независимо дали е уведомен за тях от Наемодателя.

Задължително е спазването на настоящите валидни нормативни уредби
приложими
и
регламентиращи
използването
и
управлението
на
скутери/електрически велосипеди като превозно средство участващо в пътното
движение на територията на Република България, заедно с всички техни
последващи и текущи актуални изменения, в това число и специфичните
изисквания и инструкции на производителя на наетия скутер/електрически
велосипед.
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Наемайки скутер/електрически велосипед чрез Сайта (www.addit.tech) на
фирма „Рентроникс“ ООД, всеки Наемател декларира и се задължава
безусловно и в пълнота, както следва:
1. Има навършено пълнолетие, или минимум 18 години;
2. Има опит и поне нужния минимум от познания, за да управлява
безопасно за себе си и околните, електрически скутер/електрически
велосипед;
3. Запознат е с управлението и безопасното използване на
скутер/електрически велосипед;
4. Има нужния съществен минимум от познания необходими за
управлението на ел. скутер/електрически велосипед като част от
подвижния състав, заедно с основните и важни положения от Закона за
движение по пътищата;
5. Запознат е още преди наемането и доставката на скутера/електрическия
велосипед с всички актуални нормативни актове и регулации отнасящи
се към използването на скутери/електрически велосипеди на
територията на Република България, както и има изричното задължение
да следи и спазва всички бъдещи изменения;
6. Да управлява и използва скутера/електрическия велосипед само и
единствено на територията на Република България;
7. Запознат е, или му предстои да се запознае, след доставката на
скутера/електрическия велосипед, но преди да го използва, с всички
особености, функционалности и характеристики на поръчания от него
модел, заедно с изискванията и препоръките на съответния
производител;
8. Управлява поръчания от него скутер/електрически велосипед с
необходимите за това грижа и внимание;
9. Управлява скутера/електрическия велосипед внимателно само и
единствено по пътища законово установени и подходящи за управление
на подобни превозни средства. Движи се приоритетно по наличната
велосипедна инфраструктура, като при липса на такава се движи найплътно вдясно по платното за движение, спазвайки посоката му;
10. Избягва управлението на скутера/ел.велосипед в пешеходни зони и
паркове, или на други места, където има скупчване на повече хора. В
случаи на управление в паркове, максимално разрешената скорост е 6
км/час или по-ниска, ако такава е изрично указана със знаци. Забранено
е използването в зони и паркове изрично обозначени като места само за
пешеходци;
11. Изрично е забранено използването на скутери по улици и пътища, по
които максимално разрешената скорост е над 50 км/ч.
12. Изрично забранено е движението по улици II клас, без изградена
велосипедна инфраструктура;
13. Изрично е забранено движението на скутери/ел.велосипеди по улици
означени с пътен знак Г-13 – „Пътна лента или платно за движение само
на превозни средства от редовните линии“;
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14. Изрично забранено е ползването по улици и в зони забранени с пътен
знак B9 „Забранено влизането на велосипеди“;
15. При управлението на скутер/електрически велосипед Наемателят
задължително използва всички необходими предпазни средства, за да
подсигури безопасността си, като например – каска, протектори за лакти
и колене, и др.;
16. Винаги управлява наетия от него скутер/електрически велосипед
бдително и с нужното внимание, с цел да подсигури собствената си,
както и безопасността на другите;
17. Във всеки един момент в рамките на Наемния срок, при изменение на
нормативната уредба и въвеждане на задължителна застраховка
Гражданска отговорност или други, Наемодателят има правото да
сключи същата за сметка на Наемателя, и последният дава съгласието
си, приемайки настоящите Общи условия, за това, като сумата за
застраховката се изтегля от Наемодателя от регистрираната от
Наемателя платежна карта. Сключената полица се изпраща на
Наемателя по мейл, качва се в профила му на Сайта, или по друг начин,
по преценка на Наемодателя.
Скутер/електрически велосипед е електрическо превозно средство,
предназначено за използване от пълнолетни лица, или такива на минимум 18
навършени години, и всеки един Наемател, наемащ скутер/електрически
велосипед през платформата www.addit.tech , задължително спазва и се
придържа едновременно към всяко от изброените по-долу ограничения и
особености:
-

-

-

-

Управлява, използва скутера/електрическия велосипед самостоятелно
без да позволява и превозва други лица заедно със себе си;
Скутер/електрически велосипед се управлява само и единствено от лице
с максимална маса от 100 кг;
Максимално
разрешената
скорост
при
управление
на
скутер/електрически велосипед е 20 км/ч;
Използва скутер/електрически велосипед по предназначение, а именно
само за придвижване, като при това не изпълнява рискови номера, като
скокове и други подобни маневри, не управлява без ръце и т.н.;
Не управлява скутер/електрически велосипед през нощта, или ако
подобно използване е предприето от Наемателя на негова отговорност,
това става само със стриктното използване на светлини, заедно с други
обозначителни и маркиращи средства;
Скутери/електрически велосипеди не се използват извън рамките на
температурния диапазон от -5 до +45 градуса Целзий, външна
температура;
При влошена пътна обстановка, дъжд, или други обстоятелства
влошаващи сцеплението на скутера/електрическия велосипед с пътната
настилка, Наемателят се задължава да намали скоростта на управление,
или да слезе и бута използвания от него скутер/електрически велосипед;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Преди използване на скутер/електрически велосипед, Наемателят
задължително го настройва, съгласно собствените си физически
особености, като например височина на кормилото;
Наемателят регулярно преглежда и поддържа ползвания от него
скутер/електрически велосипед, констатира и отстранява дребни
отклонения, завива разхлабени елементи и др. подобни;
В допълнение и без да противоречи на предходното, Наемателят се
задължава, всеки път преди използване да извърши кратък общ оглед на
наетия от него скутер/електрически велосипед, и в случай, че констатира
каквото и да е отклонение, да се въздържи от използването му и да
подаде уведомление към Наемодателя, при положение, че не успее сам
да отстрани отклонението;
На Наемателят се забранява използването на скутер/електрически
велосипед в дъждовно време, заради хлъзгавите и опасни настилки. Ако
все пак, Наемателят реши да използва скутер/електрически велосипед в
дъждовно време, изцяло на своя отговорност, то тогава същия
задължително се уверява, че гумената капачка на контакта за зареждане
е плътно затворена, с цел предотвратяване на намокрянето й;
При всички случаи, Наемателят се задължава да проверява и плътно
затваря капачката на контакта за зареждане на скутера/електрическия
велосипед, който контакт трябва да бъде плътно затворен постоянно;
Всеки два-три месеца, Наемателят трябва да смазва всички въртящи
елементи на скутера/електрическия велосипед, да проверява и затяга
потенциално разхлабени гайки и болтове;
Наемателят е пряко и единствено отговорен за всички щети породени от
неправилно използване и несъобразяване с нормативната уредба
регламентираща използването на скутери/електрически велосипеди;
Наемателят не трябва да управлява скутер/електрически велосипед по
време на дъжд, нито да го оставя продължително време на влажни
места;
Наемането на повече от един скутер/електрически велосипед от един
Наемател не е позволено, освен в случаите на изрично съгласие от
страна на Наемодателя;
При наемане от един Наемател на повече от един скутер/електрически
велосипед, отговорността и настоящите правила покриват и важат за
всеки от наетите от Наемателя скутери/електрически велосипеди;
Всеки Наемател на скутер/електрически велосипед трябва да бъде в
нужното физическо и психическо състояние адекватни и нужни с цел
управление на подобно превозно средство;
Всеки Наемател, още при получаване на скутера/електрическия
велосипед, при доставка от Наемодателя, се задължава преди
използването му, да се запознае подробно с приложената към него
документация на производителя на скутера/електрическия велосипед;

Всеки Наемател на скутер/електрически велосипед приема и потвърждава, че:
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1. Карането на скутер/електрически велосипед е рисково, поради което
същото трябва да се прави с нужната грижа и внимание;
2. Е единствено и изцяло отговорен, при управляването на
скутер/електрически велосипед, да използва всички необходими
предпазни средства, които е необходимо да си осигури сам;
3. Използването на предпазни средства, като каска и протектори, сами по
себе си не елиминират риска присъщ на управлението на
скутер/електрически велосипед;
4. Е изцяло отговорен за щети, които може да причини на други хора при
използването или притежаването на скутер/електрически велосипед;
5. Наемателят няма право да преотстъпва скутера/електрическия
велосипед на трети страни, или ако все пак го направи, Наемателят е
изцяло отговорен за щети или инциденти причинени при използване на
скутера/електрическия велосипед от тези трети страни (лица);
6. Няма да използва скутера/електрическия велосипед за транспортиране с
него на предмети, товари, багажи, които биха му попречили да
управлява скутера/електрическия велосипед правилно и безопасно, няма
право да бъде теглен, да тегли, бута, тласка друго превозно средство;
7. Наемателят категорично няма право да използва скутер/електрически
велосипед под влияние на алкохол, наркотици, медикаменти или каквито
и да други субстанции, които биха могли да имат влияние върху
преценката
му,
както
и
способността
му
да
управлява
скутера/електрическия велосипед безопасно за себе си и околните;
8. Наемателят няма право да управлява индивидуалното електрическо
превозно средство успоредно и в непосредствена близост до друго
такова или да се държи и бъде теглен от друго, каквото и да е превозно
средство;
9. Наемателят няма право да използва мобилни устройства, в това число и
такива за слушане на музика, да говори по телефона, или каквито и да е
други устройства или услуги, които биха могли да разсеят и отвлекат
вниманието на Наемателя от това да управлява скутер/електрически
велосипед безопасно;
10. Наемателят не може да управлява скутер/електрически велосипед при
наличие на технически дефект;
11. Наемателят
няма
право
да
променя
и
модифицира
скутера/електрическия велосипед по никакъв начин;
12. Наемателят няма право да лепи, украсява скутера/електрическия
велосипед със стикери и му е абсолютно забранено да маха и/или чупи
каквито
и
да
са
аксесоари,
части
или
компоненти
на
скутера/електрическия велосипед;
13. Наемателят няма право да извършва престъпления посредством
скутера/електрическия велосипед;
14. Наемателят има право да паркира скутер/електрически велосипед само
и
единствено
на
обозначените
за
това
места.
Ако
скутерът/електрическият велосипед бъде репатриран от място на
неоторизирано пребиваване/паркиране от отговорните за това власти,
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Наемателят носи отговорност, както за покриване на потенциалните
наложени
глоби,
така
и
за
физическото
връщане
на
скутера/електрическия велосипед от въпросния наказателен паркинг;
Инциденти. Кражба. Глоби, санкции, обезщетения.
Наемателят е единствено и изцяло отговорен за нарушения извършени от
него и поема цялата отговорност, заедно с всички прилежащи глоби,
санкции и обезщетения.
В това число, Наемодателят си запазва правото, с цел да защити правата и
интересите си, да разкрие данни и информация за Наемателя, пред
Властите или административните органи, в случаите, в които е извършено
нарушение, от какъвто и да е характер.
В това число, Наемодателят има право да удържи от Наемателя, всякакви
наложени му разходи или глоби, в това число юридически разноски
понесени от Наемодателя и породени във връзка с подобни нарушения.
В случай, че въпросните разходи не бъдат покрити от Наемателя,
Наемодателят има право да прекрати Договора за наем посредством
уведомление с незабавен ефект и в добавка към това да потърси и
използва всички законови мерки за защита и събиране на тези вземания,
без това да го лишава от правото да търси всички реално понесени от
Наемодателя разходи и вреди.
При кражба на скутер/електрически велосипед или на негови аксесоари или
компоненти, по време на наемния период, Наемателят е длъжен да уведоми
за това Наемодателя незабавно, както и да подаде нужните за това
документи към отговорните за това официални власти, където е
необходимо. Във връзка с това, Наемателят трябва в рамките на 24 часа от
подаване на съответните документи, да предостави техни копия на
Наемодателя.
При настъпване на инцидент, Наемателят се задължава да уведоми за това
съответно отговорните за това власти, както и Наемодателя, като му
предостави точна и подробна информация за всички претърпени щети.
В случай че инцидентът е настъпил по вина на Наемателя, то последния
поема пълна отговорност за това, в това число и задължението му към
Трети страни и Наемодателя да възстанови всички разходи свързани с
възстановяването на щетите, заедно с всички разходи на Наемодателя за
ремонт или пълно възстановяване на скутера/електрическия велосипед.
Наемодателят има право да изиска и събере от Наемателя всякакви
разноски, понесени от него, във връзка с настъпването на такъв инцидент и
вина на Наемателя.
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XIII. РЕГУЛАЦИЯ ПРИ НАЕМАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ
Този раздел има за цел да регламентира и даде основните насоки при
поръчване и използване на велосипеди чрез платформата на www.addit.tech,
без настоящото да има претенции за цялостна изчерпателност предвид на
това, че използването на велосипеди е уредено детайлно в Закона за
движение по пътищата. Предвид на това, Наемателят е запознат, разбира и
безусловно приема следните положения:




Използването на велосипеди е изцяло на отговорност на Наемателят и
последният носи пълна отговорност към Наемодателят и/или Трети
страни;
Водачите на велосипеди са сред най-уязвими участници в пътното
движение;



Малкият габарит и липсата на задължителните светлоотразители на
велосипедите, както и неизползването на светлоотразителни жилетки от
водачите ги прави почти незабележими за останалите участници в
движението, което прави управлението на велосипед изключително
рисково и същото е редно да се практикува отговорно и с нужната
подготовка;



Наемателят се задължава, независимо, че е приел настоящите Общи
условия на Наемодателя, да следи и спазва всички изменения и
изисквания на актуалното и действащо законодателство в Страната,
независимо дали е уведомен допълнително от Наемодателя в
последствие за подобни изменения.

Превдид на горното, Наемателят на велосипед разбира, съгласен е и се
задължава със следното:


Велосипедистът е водач на пътно превозно средство по смисъла на
Закона за движение по пътищата и спазва неотклонно всички негови
изисквания;



Велосипеди се използват приоритетно по изградените и предназначени
за това алеи;



Наемателят няма право да управлява велосипеда по тротоарите и
пешеходни пътеки;



При движение по пътното платно Наемателят трябва се движи
възможно най-близо до дясната му граница;



До навършване на 12 години децата карат велосипеда си по тротоара, а
на пътното платно те може да управляват велосипеда си само с
придружител, навършил 16 години.

При наемане на велосипед чрез платформата www.addit.tech , Наемателят
разбира, приема и се съгласява относно следните положения, разделени в
съответните групи:
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Техническа изправност на велосипеда
Наемателят не може да прави компромиси с техническата изправност на
велосипеда, тъй като разбира, че неизправният велосипед е опасен, както за
него, така и за останалите участници в пътното движение. Предвид на това,
Наемателят е длъжен, независимо дали същите са предоставени от
Наемателя при доставка на велосипеда, да подсигури и използва:
1.Изправна спирачна система;
2.Звънец;
3. Устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина
отпред и червен светлоотразител отзад;
4. Бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи
отстрани на колелата.
Екипировка
1. Наемателят се задължава да си осигури и използва свелоотразителна
жилетка:
- при управление на велосипед извън населените места;
- през тъмната част на денонощието и
- при намалена видимост.
2. Наемателят се задължава да си закачи и използва светлоотразителни
елементи и на други подходящи за това места по облеклото или
екипировката си.
3. Наемателят е длъжен да използва велосипеда с каска, която трябва да
си осигури за собствена сметка.
4. Наемателят е длъжен да използва и други защитни средства, като
подходящо облекло и протектори на краката и ръцете.
Правоспособност
1. Наемателят има навършени минимум 18 години;
2. Наемателят декларира преди получаване от Наемодателят на
поръчания велосипед, че е запознат с всички изисквания на Закона за
движението по пътищата, като след получаване на велосипеда,
Наемателят се задължава да се запознае и изпълнява неотклонно и
изискванията за използване и поддръжка на производителя на
велосипеда;
3. Наемателят
декларира,
че
разбира
и
е
запознат
с
административнонаказателната отговорност, която носи при нарушения
на Закона за движението по пътищата в ролята му на велосипедист;
4. При движение Наемателят трябва навременно да указва с ръка всяка
планирана промяна в посоката му на движение;
5. Преди маневри Наемателят трябва да се убеди, че няма опасност за
него, както и за създаване на рискова ситуация за пътни инциденти;
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6. Всеки Наемател, декларира, че е в отлично физическо и психическо
състояние и кондиция позволяващи му да има трезва и добра преценка
относно възможните пътни ситуации;
7. На Наемателят му е категорично забранено да използва велосипед под
въздействие на алкохол, наркотици, медикаменти, други вещества, които
биха могли да компрометират и замъглят добрата му преценка за
ситуации, в които би могъл да попадне на пътя.
Сигурност
1. Наемателят помни и се съобразява с това, че при управление на
велосипед е почти незабележим за останалите участници в движението;
2. Наемателят трябва да управлява велосипеда внимателно по начин
безопасен за него и останалите участници в движението, пешеходци и
др.;
3. Наемателят, при движение, не трябва да освобождава педалите и през
цялото време трябва да държи кормилото с ръце;
4. Наемателят не трябва да се движи успоредно или в непосредствена
близост с друг велосипед;
5. Наемателят не трябва да се държи или бъде теглен от друго превозно
средство;
6. Наемателят няма право да вози друг, освен единствено себе си, на
велосипеда;
7. Наемателят трябва да управлява наетият от него велосипед с нужната
толерантност и да осигурява предимство;
8. Наемателят трябва да сигнализира за маневрите си своевременно, с
ръце, по начин видим за останалите участници в движението;
9. Наемателят управлява велосипеда с нужното внимание, особено при
маневриране, избира по-голяма и безопасна дистанция и е особено
внимателен при преминаване през кръстовища;
10. Наемателят се задължава при влошена пътна обстановка да слезе и
бута наетия от него велосипед;
11. При получаване и текущо, Наемателят трябва да нагласи елементите на
велосипеда (кормило, седалки) спрямо физическите си особености;
12. Всеки път, преди управление, трябва в основни линии да прегледа
велосипеда с цел да се увери, че същият е в добро техническо
състояние. Наемателят се задължава в добавка на това, на всеки 2-3
месеца да проверява и затяга, ако има разхлабени елементи, както и да
смазва всички подвижни елементи на велосипеда;
13. Наемателят няма право да преотстъпва велосипеда за ползване от
трети лица. В случай, че все пак го направи, Наемателят лично носи
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отговорност за действия, вреди, глоби, прочие причинени от лицето, на
което е преотстъпил велосипеда, спрямо Наемодателят и/или Трети
страни;
14. На наемателят се забранява изрично да маха елементи от велосипеда,
както и да лепи стикери, да го украсява или персонифицира, по какъвто и
да е начин.
Инциденти. Кражба. Глоби, санкции, обезщетения
Наемателят е единствено и изцяло отговорен за нарушения извършени от
него и поема цялата отговорност, заедно с всички прилежащи глоби,
санкции и обезщетения.
В това число, Наемодателят си запазва правото, с цел да защити правата и
интересите си, да разкрие данни и информация за Наемателя, пред
Властите или административните органи, в случаите, в които е извършено
нарушение, от какъвто и да е характер.
В това число, Наемодателят има право да удържи от Наемателя, всякакви
наложени му разходи или глоби, в това число юридически разноски
понесени от Наемодателя и породени във връзка с подобни нарушения.
В случай, че въпросните разходи не бъдат покрити от Наемателя,
Наемодателят има право да прекрати Договора за наем посредством
уведомление с незабавен ефект и в добавка към това да потърси и
използва всички законови мерки за защита и събиране на тези вземания,
без това да го лишава от правото да търси всички реално понесени от
Наемодателя разходи и вреди.
При кражба на наетия велосипед или на негови аксесоари или компоненти,
по време на наемния период, Наемателят е длъжен да уведоми за това
Наемодателя незабавно, както и да подаде нужните за това документи към
отговорните за това официални власти, където е необходимо. Във връзка с
това, Наемателят трябва в рамките на 24 часа от подаване на съответните
документи, да предостави техни копия на Наемодателя.
При настъпване на инцидент, Наемателят се задължава да уведоми за това
съответно отговорните за това власти, както и Наемодателя, като му
предостави точна и подробна информация за всички претърпени щети.
В случай че инцидентът е настъпил по вина на Наемателя, то последния поема
пълна отговорност за това, в това число и задължението му към Трети страни и
Наемодателя да възстанови всички разходи свързани с възстановяването на
щетите, заедно с всички разходи на Наемодателя за ремонт или пълно
възстановяване на велосипеда. Наемодателят има право да изиска и събере
от Наемателя всякакви разноски, понесени от него, във връзка с настъпването
на такъв инцидент и вина на Наемателя.
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XIV. РЕГУЛАЦИЯ ПРИ НАЕМАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРОНОВЕ.
Настоящите Общи условия за ползването на дронове имат за цел да
регламентират и дадат основните насоки в наемането на същите и
използването им без да имат претенции за пълна обхватност и изчерпателност.
Предвид на това, Наемателят е запознат, разбира и безусловно приема
следните положения:
-

Използването на дронове е изцяло на отговорност на Наемателят и
последният носи пълна отговорност към Наемодателят и/или Трети
страни;

-

Наемателят се задължава, независимо, че е приел настоящите Общи
условия на Наемодателя, да следи и спазва всички изменения и
изисквания на актуалното и действащо законодателство в Страната,
независимо дали е уведомен допълнително от Наемодателя в
последствие за подобни изменения;

-

Страните в настоящото наемно отношение разбират и се съгласяват
изрично, че всички изменения на нормативната уредба, регламентиращи
използването на дронове, могат да изменят изисквания и задължения в
настоящите Общи условия, и Наемателят се задължава да ги спазва,
независимо дали е уведомен за тях от Наемодателя.

Задължително е спазването на настоящите валидни нормативни уредби
приложими и регламентиращи използването и управлението на дронове,
заедно с всички техни последващи и текущи актуални изменения, в това число
и специфичните изисквания и инструкции на производителя на наетия дрон.
Наемайки дрон чрез Сайта (www.addit.tech) на фирма „Рентроникс“ ООД, всеки
Наемател декларира и се задължава безусловно и в пълнота, както следва:
1. Има навършено пълнолетие, или минимум 18 години;
2. Има опит и поне нужния минимум от познания, за да управлява
безопасно за себе си и околните въпросния дрон;
3. Запознат е с управлението и безопасното използване на дрон;
4. Запознат е още преди наемането и доставката на дрона с всички
актуални нормативни актове и регулации отнасящи се към използването
на дронове на територията на Република България, както и има
изричното задължение да следи и спазва всички бъдещи изменения;
5. Да управлява и използва дрона само и единствено на територията на
Република България;
6. Запознат е, или му предстои да се запознае, след доставката на
дрона, но преди да го използва, с всички особености, функционалности и
характеристики на поръчания от него модел, заедно с изискванията и
препоръките на съответния производител;
7. Съобразява предвидливо местата за използване на дрона, като
избягва места и райони, където има скупчване на хора или общо казано
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места с повишен риск от настъпване на щета, увреждане, авария,
инцидент;
8. Винаги управлява наетия от него дрон бдително, с грижа и нужното
внимание, с цел да подсигури собствената си, както и безопасността на
другите;
9. Във всеки един момент в рамките на Наемния срок, при изменение на
нормативната уредба и въвеждане на задължителна застраховка
Гражданска отговорност или други, Наемодателят има правото да
уведоми Наемателя за това, че Наемодателят може да сключи същата
за сметка на Наемателя като последният дава съгласието си за това
сумата за застраховката да бъде изтеглена от Наемодателя от
регистрираната от Наемателя платежна карта. Сключената полица се
изпраща на Наемателя по мейл, качва се в профила му на Сайта, или по
друг начин, по преценка на Наемодателя. В случай, че Наемателят не е
съгласен да изпълни изискванията на Наемодателя и не желае да
покрие разходите за застраховката в срок от 5 работни дни от писмено
уведомление за това, Наемателят има правото да излезе и прекрати
Договора за наем без да дължи неустойка за това, но със задължението
да върне ползвания от него дрон в безупречен вид. В случай, че същият
е увреден или има щети по него, Наемателят дължи на Наемодателя
цената на възстановяване на дрона или ако не може да бъде
възстановен, Наемателят дължи на Наемодателя Цената на
придобиване, съгласно настоящите Общи условия. За избягване на
съмнение, ако Наемателят не се възползва от правото си за
прекратяване и/или не върне дрона в упоменатия срок, Наемателят е
длъжен да се съобрази и изпълни изискванията на Наемодателя;
10. Във всеки момент от Наемния срок, при изменение на нормативната
уредба и въвеждане на задължителна регистрация на дроновете,
Наемодателят има правото, а Наемателят може да получи и изпълни
неотклонно инструкции на Наемодателя относно процедурата по
узаконяване и/или регистрация на дрона, като същата се извършва от
Наемателя за негова сметка, след получаване от Наемодателя на
нужните за това документи, ако такива са нужни за регистрацията. Ако
Наемателят не желае да изпълни процедурата и изискванията на
Наемодателя в рамките на 5 работни дни от писмено уведомление за
това, Наемателят има правото да излезе и прекрати Договора за наем
без да дължи неустойка за това, но със задължението да върне
ползвания от него дрон в безупречен вид. В случай, че същият е увреден
или има щети по него, Наемателят дължи на Наемодателя цената на
възстановяване на дрона или ако не може да бъде възстановен,
Наемателят дължи на Наемодателя Цената на придобиване, съгласно
настоящите Общи условия. За избягване на съмнение, ако Наемателят
не се възползва от правото си за прекратяване и/или не върне дрона в
упоменатия срок, Наемателят е длъжен да се съобрази и изпълни
изискванията на Наемодателя;
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11. Наемането на повече от един дрон от един Наемател не е позволено,
освен в случаите на изрично съгласие от страна на Наемодателя. При
наемане от един Наемател на повече от един дрон, отговорността и
настоящите правила покриват и важат за всеки от наетите от Наемателя
дронове;
12. Наемателят е пряко и единствено отговорен за всички щети породени
от неправилно използване и несъобразяване с нормативната уредба
регламентираща използването на дронове;
13. Всеки Наемател на дрон трябва да бъде в нужното физическо и
психическо състояние адекватни и нужни с цел управление на подобна
техника;
14. Наемателят използва дрона по предназначение, като изрично му е
забранено да го използва за дейности забранени от Закона;
15. Наемателят използва дрона само и единствено, когато са налице
благоприятни за това метеорологични условия;
16. Наемателят няма право да преотстъпва дрона на трети страни, или
ако все пак го направи, Наемателят е изцяло отговорен за щети или
инциденти причинени при използване на дрона от тези трети страни
(лица);
17. Наемателят категорично няма право да използва дрона под влияние
на алкохол, наркотици, медикаменти или каквито и да други субстанции,
които биха могли да имат влияние върху преценката му, както и
способността му да управлява дрона безопасно за себе си и околните;
18. Наемателят не може да управлява дрона при наличие на технически
дефект;
19. Наемателят няма право да променя и модифицира дрона по никакъв
начин;
20. Наемателят няма право да лепи, украсява дрона със стикери и му е
абсолютно забранено да маха и/или чупи каквито и да са аксесоари,
части или компоненти на дрона;
21. Наемателят следва да се запознае и неотклонно да спазва
нормативно наложените изисквания или разумно приемливите височини
за издигане на дрона;
22. Наемателят ползва и издига дрона контролирано само и единствено
на височини и дистанции, при които същият запазва постоянен визуален
контакт с него, от съображения за безопасност и сигурност;
23. Наемателят няма право да преотстъпва ползването на дрона от
деца, от съображения за сигурност;
24. При използването на дрон, Наемателят се задължава да спазва
всички нормативни изисквания относно запазването на лични данни, във
връзка с производството, публикуването или дистрибуцията на снимки
и/или видео, заснето с помощта на дрона, както и Наемателят спазва
личните права на хора и лица, които би могъл за заснеме по този начин;
25. Наематели, които използват дрона с търговска цел спазват
неотклонно всяко от настоящите изисквания, без изключение, заедно с
всички текущи особености на актуалната нормативна уредба, като носят
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пълна отговорност към Наемодателят и/или Трети лица при нарушения
и/или при причиняване на щети.
Инциденти. Кражба. Глоби, санкции, обезщетения свързани с наемането и
използването на дронове.
Наемателят е единствено и изцяло отговорен за нарушения извършени
от него и поема цялата отговорност, заедно с всички прилежащи глоби,
санкции и обезщетения.
В това число, Наемодателят си запазва правото, с цел да защити
правата и интересите си, да разкрие данни и информация за Наемателя,
пред Властите или административните органи, в случаите, в които е
извършено нарушение, от какъвто и да е характер.
В това число, Наемодателят има право да удържи от Наемателя,
всякакви наложени му разходи или глоби, в това число юридически
разноски понесени от Наемодателя и породени във връзка с подобни
нарушения.
В случай, че въпросните разходи не бъдат покрити от Наемателя,
Наемодателят има право да прекрати Договора за наем посредством
уведомление с незабавен ефект и в добавка към това да потърси и
използва всички законови мерки за защита и събиране на тези вземания,
без това да го лишава от правото да търси всички реално понесени от
Наемодателя разходи и вреди.
При кражба на дрон или на негови аксесоари или компоненти, по време
на наемния период, Наемателят е длъжен да уведоми за това
Наемодателя незабавно, както и да подаде нужните за това документи
към отговорните за това официални власти, където е необходимо. Във
връзка с това, Наемателят трябва в рамките на 24 часа от подаване на
съответните документи, да предостави техни копия на Наемодателя.
При настъпване на инцидент, Наемателят се задължава да уведоми за
това съответно отговорните за това власти, както и Наемодателя, като
му предостави точна и подробна информация за всички претърпени
щети.
В случай че инцидентът е настъпил по вина на Наемателя, то последния
поема пълна отговорност за това, в това число и задължението му към
Трети страни и Наемодателя да възстанови всички разходи свързани с
възстановяването на щетите, заедно с всички разходи на Наемодателя
за ремонт или пълно възстановяване на дрона. Наемодателят има право
да изиска и събере от Наемателя всякакви разноски, понесени от него,
във връзка с настъпването на такъв инцидент и вина на Наемателя.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
15.1. Всички уведомления и изявления по Договора и тези Общи условия се
извършват писмено и се адресират до страната, до която са отправени
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на адреса, посочен в Договора или чрез отделна декларация. Уведомяването
на Наемателя от страна на Наемодателя може да се извърши и се счита за
получено, ако бъде изпратено чрез индивидуалния потребителски профил на
Наемателя в интернет страницата на Наемодателя или чрез и-мейл.
Уведомяването може да се извърши и се счита за получено, ако бъде
изпратено на адрес на електронна поща, чрез препоръчано писмо или куриер
на адресите на страните по Договора. Наемателят и Наемодателят взаимно се
уведомяват за всички промени, свързани с регистрацията на търговското
предприятие, както и при промяна на адреса за кореспонденция.
15.2. Наемодателят има право да се разпорежда с правата си по Договора в
полза на едно или повече местни или чуждестранни лица, за което с подписа
си под Договор за наем с Наемодателя, Наемателят дава предварителното си
безусловно съгласие и удостоверява съгласието си за съответното
обработване на данни във връзка с прехвърлянето на правата на
Наемодателя. В случай, че Наемодателят уведоми Наемателя в писмена
форма за подобно разпореждане, Наемателят се задължава да извършва
плащанията по Договора директно по сметка, открита на името на един или
повече кредитори на Наемодателя.
15.3. Наемодателят изрично посочва, че използването на уеб страницата му
води определени рискове. Това се отнася най-вече до рисковете породени от
изпращането на зловреден софтуер, спам (нерегламентирано изпращане на
мейли с рекламно съдържание), кражби на пароли, електронно проникване,
както и манипулиране, хакване и други форми на неоторизирано разкриване на
Наемателски данни, тормоз и фалшификация. Наемодателят полага всички
разумни усилия, за да минимизира подобни рискове, без това да се превръща в
негово неотменимо задължение. Използването на уебсайта е изцяло на риск на
Наемателя. Поддръжката, преоборудването или подобряването, грешки или
бъгове, както и други причини и обстоятелства могат да доведат до
прекъсвания или грешки в операцията на платформата. Наемодателят веднага
ще поправя всякакви технически неизправности в рамките на техническите си
възможности.
15.4. Наемодателят има правото да прехвърли подписаните договори, заедно с
всички породени от тях права и задължения. Наемателят, неотменимо и
изрично се съгласява с гореописаната опция за прехвърляне, като за целта
дава своето неотменимо съгласие за подписване на тристранно споразумение
за заместване на страна в лицето на Наемодателя. От момента на подписване
на тристранно споразумение Наемодателят не е страна по първоначално
подписания Договор с Наемателя.
15.5. С подписване на Договора за наем Наемателят потвърждава, че му е
предоставена информацията, съгласно чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на
личните данни, както и че дава/т своето изрично съгласие за извършване на
всички необходими проверки, свързани с осъществяване на сделката и които,
по преценка на Наемодателя, са необходими за анализиране и оценяване на
профила на клиента. Предоставената информация е съгласно политиките ни
качени на сайта и с подписването на договора Наемателят декларира, че се е
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запознал и е съгласен с тях.
15.6. С подписване на Договора за наем Наемателят потвърждава, че е
запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на
данни, като се съгласява Наемодателят да събира информация по електронен
или друг път от различни публични информационни масиви, вкл. от този на
НОИ, както и да прави различни проверки и справки. Наемателят се съгласява
Наемодателя да съхранява Договора, неговите приложения и цялата
информация, придобита във връзка с Договора на всякакви носители.
15.7. С подписване на Договора за наем Наемателят потвърждава, че преди
подписване на Договора му е предоставена информация за неговите условия,
така че последния да има възможност да сравни различни предложения, което
позволява приемането на информирано решение за сключване на Договора.
15.8. Договорът за наем съдържа изцяло постигнатото споразумение между
страните. Всички договорености между страните, различни от или в
допълнение на разпоредбите на настоящите Общи условия, за да бъдат
действителни, изрично се упоменават в Договора.
15.9. Наемодателят е длъжен, в 30 /тридесет/ дневен срок от получаването на
възражение/жалба от страна на Наемателя във връзка с Договора, да я
разгледа и да се произнесе по нея, както и да уведоми Наемателя за
решението си. Когато Наемателят има качеството на „Потребител”, в случай че
Наемодателят не се произнесе в предвидения срок и когато решението на
Наемодателя не удовлетворява Наемателя, последният има право да отнесе
спора за разглеждане от помирителните комисии, създадени по реда глава
девета, раздел III от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, когато са
нарушени неговите права и законни интереси. Наемателят – потребител има
право да подава жалби до Комисията за защита на потребителите като
контролен орган по спазване изискванията на ЗЗП: Гр. София, ПК 1000, Пл.
„Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6, гореща линия 070011122 E-mail: info@kzp.bg
Комисията е призната за орган за алтернативно решаване на спорове,
отговарящ на изискванията, предвидени в ЗЗП.
15.10. Всички конфликти и разногласия по прилагането или тълкуването на
Договорa се решават чрез мирни преговори между страните и/ или
посредством регламентираните извънсъдебни способи за решаване на
спорове. Ако това не може да бъде постигнато възникналите спорове между
страните по Договорa, произтичащи от или във връзка с Договора, включително
споровете,
породени или отнасящи
се
до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, с изключение на тези, по
които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до
компетентния български съд.
15.11. С подписа си под Договора Наемателят удостоверява, че се е запознал с
тези Общи условия на “РЕНТРОНИКС” ООД, приема ги и те ще представляват
неразделна част от сключения между страните Договор за наем на продукт.
15.12. Подписите на страните на договора и/или приложенията към него и/или
настоящите Общи условия и/или други, съпътстващи договора документи се
полагат дигитално чрез електронно устройство /таблет, телефон, компютър/,
страните се съгласяват, че подписите, създадени по този начин имат правна
сила на саморъчно положени. Наемателят удостоверява, че приема
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подписването, положено по този начин със стойност на саморъчно подписване.
Подписването по този начин на документите от Наемателя означава, че се е
запознал внимателно със съдържанието им, разбира и приема всичко,
съдържащо се в тях. На Наемателят е осигурен постоянен достъп до
подписаните документи чрез съответните функционалности на индивидуалния
потребителски профил на Наемателя.
15.13. За неуредените в тези Общи условия и в Договора въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото българско законодателство.
15.14. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по
реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални
условия. Наемодателят има право да изменя Общите условия във всеки един
момент по свое собствено усмотрение, като уведомява за това Наемателя чрез
изпращане на Общите условия по мейл, посредством профилите на
Наемателите в Сайта, или по друг начин изцяло по усмотрение на
Наемодателя.
15.15. Настоящите Общи условия са приети с решение на дружество
„РЕНТРОНИКС” ЕООД и влизат в сила от 22.11.2020 г.
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