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Общи условия на Driveline договор на Скания България ЕООД 
 
Скания и Ползвателят са постигнали съгласие, че Скания ще предоставя на Ползвателя услуги по ремонт и сервизно обслужване 
съгласно и в съответствие с всички условия и разпоредби на Споразумението и всички негови Приложения. 
1. Дефиниции 

1.1. За целите на настоящото Споразумение, следните думи и изрази ще имат придаденото им по-долу значение. 
1.1.1. Споразумение: Driveline Договорът, сключен между Скания и Ползвателя, заедно с всички и всяко от неговите 

Приложения, които  (включително настоящите Общи Условия) представляват негова неразделна част. 
1.1.2. Приложение/-я: Приложенията към горепосоченото споразумение. 
1.1.3. Повреда: Непланиран престой, който възпрепятства Ползвателя да извърши превоза. 
1.1.4. Работен ден: С изключение на събота и неделя, ден, в който работят търговските банки в столицата на 

административно-териториалната единица, на територията на която се прилага Споразумението. 
1.1.5. Договорен Пробег: Годишният пробег, посочен в Приложение А от Договор за абонаментно сервизно обслужване 

тип “Driveline”. 
1.1.6. Срок на Договора: Срокът на Договора, посочен в Приложение А от Договор за абонаментно сервизно обслужване 

тип “Driveline”. 
1.1.7. Начална Дата на Договора: Датата, на която Споразумението влиза в сила, както е посочена в Приложение А от 

Договор за абонаментно сервизно обслужване тип “Driveline”. 
1.1.8. Условия на Експлоатация: Очакваните условия на експлоатация, посочени в Приложение А от Договор за 

абонаментно сервизно обслужване тип “Driveline”. 
1.1.9. Данни за Експлоатацията: Данни от Устройството за Електронен Контрол (ECU) на превозното средство, 

включително дигиталния тахограф, които позволяват записването и съхраняването на спецификацията, 
модификацията, конфигурацията и начините на управление и използване на превозното средство. 

1.1.10. Ползвател: Клиентът, подписал Споразумението като ползвател. Където това е приложимо, разпоредбите относно 
Ползвателя ще се прилагат и за всеки водач, независимо от това дали е или не е постоянно или временно зает в 
организацията на Ползвателя или по друг начин е бил нает, натоварен или ангажиран от Ползвателя, както и за 
одобрените от Скания универсални и частни правоприемници на Ползвателя. 

1.1.11. Планирано Сервизно Обслужване: Зададените от производителя на МПС и извършвани по график сервизни 
обслужвания, както са определени и посочени в Приложение Б от Договор за абонаментно сервизно обслужване 
тип “Driveline”. 

1.1.12. Ценови Индекс: Индексът на инфлацията, както е определен в т.3.4.3. от настоящите общи условия, който отразява 
промените в цените за стоки и/или услуги от потребителската кошница в държавата, в която е сключено 
Споразумението. 

1.1.13. Изпълнител: Дистрибуторът, сервизът или друго юридическо лице или представител, действащ по пълномощие 
или за сметка на такова юридическо лице, който е определен да предоставя Услугата(-ите) за сметка на Скания. 

1.1.14. Скания: Дистрибуторът, сервизът или друго юридическо лице, което е подписало Споразумението като Местен 
Дистрибутор на Скания. 

1.1.15. Услуга: обслужващите дейности (като Сервизно Обслужване и/или Ремонт и Сервизно Обслужване на МПС, 
снемане на информация от дигитален тахограф, и др.), определени в Споразумението и Приложенията към него. 

1.1.16. Цени на Услугите: Цените, посочени в Приложение А от Договор за абонаментно сервизно обслужване тип 
“Driveline”. 

1.1.17. МПС: Камион, ремарке, автобус или друго оборудване, подробно описание на което е дадено в Приложение А от 
Договор за абонаментно сервизно обслужване тип “Driveline”, в полето за идентификация на оборудването, 
експлоатирано от Ползвателя и за което се отнасят предоставяните  от Скания съгласно това Споразумение услуги 
по сервизно обслужване. 

1.1.18. Автопарк: Съвкупност от МПС или оборудване, посочено и определено в Приложение А от Договор за 
абонаментно сервизно обслужване тип “Driveline”, с интервал между Началните Дати на Договора не повече от 
един месец и с едни и същи спецификации и/или начини на експлоатация. 

2. Задължения на Скания 
2.1. При условията и разпоредбите на настоящото Споразумение и срещу заплащане от Ползвателя на Цените на Услугите 

съгласно Член 3.4 по-долу, Скания се съгласява да ремонтира и осъществява сервизно обслужване на МПС и 
оборудването към него/тях, посочени в Приложение А от Договор за абонаментно сервизно обслужване тип “Driveline”, 
освен ако извършването на някои от тези услуги не е изключено от разпоредбата на Член 4 по-долу и Срокът на Договора 
не е изтекъл. 

2.2. Преустановяването, допълването на и/или промени в Услугите, предмет на настоящото Споразумение, се извършва по 
съгласие на двете страни по Споразумението, изразено в писмена форма и подписано от тях. 

2.3. Извършване на Планирано Сервизно Обслужване и планирани ремонти 
2.3.1. Скания ще осигури извършването  на планирано сервизно обслужване от Изпълнителите съгласно Приложение Б 

от Договор за абонаментно сервизно обслужване тип “Driveline”, препоръките и спецификациите, които Скания 
периодично дава и/или променя, както и по всякакъв друг начин в съответствие с настоящото Споразумение. 

2.3.2. При условие, че МПС е доставено до определеното място съгласно Член 3.2 по-долу, Скания ще осигури 
Изпълнителите да положат дължимата грижа за завършване на планираното сервизно обслужване на датата, 
посочена в Приложение Б от Договор за абонаментно сервизно обслужване тип “Driveline”. 



Страница 2 от 6 

 

2.3.3. Също така, Скания ще осигури извършването  на планирани ремонти от Изпълнителите съгласно  препоръките и 
спецификациите, които Скания периодично дава и/или променя, както и по всякакъв друг начин в съответствие с 
настоящото Споразумение. Страните изрично са се съгласили, че при извършване на ремонти Скания ще има 
право, по своя собствена преценка, да използва части, които съответстват на възрастта на МПС и изминатото от 
него разстояние. 

2.3.4. Скания ще положи дължимата грижа за ограничаване, доколкото това е възможно, на смущаването и 
прекъсването на дейността на Ползвателя при извършването на Планираното Сервизно Обслужване и 
Планираните Ремонти. 

2.3.5. Освен ако друго не е уговорено в някое от Приложенията, планираното сервизно обслужване и планираните 
ремонти се извършват в рамките на редовното работно време и по местонахождението на Изпълнителя. 

2.4. Извършване на неотложни ремонти 
2.4.1. Ползвателят има право да поиска извършване на неотложни ремонти на всяко място на територията на Европа. 
2.4.2. В случай на Повреда на МПС, дължаща се на неизправност на негова съставна част, по независима и еднолична 

преценка на Скания, повредената част се поправя или заменя. Скания ще положи дължимата грижа, за да осигури 
предоставянето на МПС-то на Ползвателя във възможно най-кратък срок. 

2.4.3. Скания има право, по своя собствена преценка, да избира дали да извърши Неотложните Ремонти на мястото на 
Повредата или в сервизните помещения на свой съконтрагент. 

3. Задължения на Ползвателя 
Ползвателят се задължава, потвърждава и гарантира следното: 
3.1. Общи Задължения 

3.1.1. Ползвателят няма да експлоатира или по какъвто и да е друг начин да използва МПС: 
3.1.1.1. за каквито и да било друго предназначение, освен за посоченото в Приложение А от Договор за 

абонаментно сервизно обслужване тип “Driveline”; 
3.1.1.2. при условия, различни от Условията на Експлоатация, посочени в Приложение А от Договор за абонаментно 

сервизно обслужване тип “Driveline”; 
3.1.1.3. за теглене, тласкане или задвижване  по друг начин на превозно средство, различно от тези, за които МПС е 

предназначено; 
3.1.1.4. в противоречие, към който и да било момент, с приложимото законодателство, инструкциите за употреба 

или спецификациите на производителя, като, без изброяването да е изчерпателно, наръчника на водача, 
Общите Условия за Доставка и Гаранционно Поддържане, и др. 

3.1.2. МПС ще се управлява от оправомощени, правоспособни и квалифицирани лица, независимо дали същите са заети 
в организацията на Ползвателя или по друг начин са наети, ангажирани или поставени под ръководството на 
Ползвателя. 

3.1.3. Без предварителното писмено съгласие на Скания, МПС няма да бъде сервизно обслужвано или ремонтирано от 
друго лице, освен от оторизираните сервизи на Скания. Независимо от това, за извършването на наложителни 
ремонти с незначителен или неотложен характер съгласието на Скания не се изисква, ако Скания бъде уведомена 
за тези ремонти до 12.00 часа на обяд на първия Работен Ден, следващ възлагането на тяхното извършване. 

3.1.4. Без предварителното писмено съгласие на Скания (даването на което Скания няма да се отказва неоснователно) 
Ползвателят няма право да променя или заличава идентификационни номера или обозначения, поставени върху 
МПС, нито да монтира допълнително оборудване към МПС. 

3.1.5. Цялото оборудване, монтирано към или използвано заедно с МПС, с всички последващи промени по него, ще 
бъде надлежно ремонтирано и поддържано в добро функционално състояние. 

3.1.6. Ползвателят е длъжен, без ненужно забавяне, да уведомява Скания относно възникнала необходимост от теглене 
на МПС. Тегленето се извършва от съконтрахент на Скания по възлагане от Скания, като Ползвателят отговаря за 
заплащането на всички такси, свързани с тегленето (освен ако изрично не е уговорено или предвидено друго в 
някое от Приложенията). 

3.1.7. В случай на неизправност или Повреда на МПС, причинена от или настъпила в резултат на небрежно поведение, 
бездействие или нарушение на това Споразумение от Ползвателя, Ползвателят е длъжен, при първо поискване, да 
възстанови на Скания всички разходи, направени от Скания за сервизното обслужване, ремонтирането или 
тегленето на МПС, както и всички други разноски, понесени от Скания във връзка с неизправността или Повредата. 

3.1.8. Ползвателят е длъжен незабавно писмено да уведомява Скания в случай на участие на МПС в произшествие, на 
кражба и/или погиване на МПС. 

3.1.9. При сключване на това Споразумение, Ползвателят ще положи дължимата грижа за да определи годишния пробег 
на МПС. 

3.1.10. На Началната Дата на Договора, Ползвателят ще предостави на Скания данните от показанията на километражния 
брояч на МПС към тази дата, които показания се отчитат като първоначален километраж за целите на това 
Споразумение. Ползвателят също така ще осигури километражният брояч, монтиран на МПС, да е и винаги да бъде 
свързан към МПС и в изправност. 

3.1.11. В случай на смущения във функциониране на тахографа или километражния брояч на МПС, Ползвателят незабавно 
писмено информира Скания като посочва датата на настъпилата повреда и отчетеният пробег за периода, изтекъл 
от Началната Дата на Договора. При монтиране на нов тахограф или километражен брояч в следствие на повреда, 
Ползвателят е длъжен да укаже на и да осигури монтьора да настрои показанията на новия компонент съгласно 
последните отчетени показания на неизправния тахограф, респ. километражен брояч. В случай, че Ползвателят не 
направи това, Скания има право да изчисли пробега на МПС за целите на настоящата разпоредба. В този случай, 
Скания не отговаря за верността на така изчисления от нея пробег на МПС и за последиците от това, свързани с 
изпълнението на настоящото Споразумение. 
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3.1.12. Скания и нейните упълномощени служители и представители имат право по всяко подходящо време да 
преглеждат МПС и да проверяват състоянието му, при условие, че Скания е отправила предварително искане за 
това до Ползвателя. 

3.1.13. Ползвателят незабавно ще се отзовава на кампании за изтегляне на некачествени МПС и технически кампании, за 
които е известен от Скания, като ще предостави на Изпълнителя възможност да извърши съответната работа без 
ненужно забавяне. 

3.1.14. Ползвателят се задължава  през време на действието на това Споразумение да монтира и поддържа за своя сметка 
система за управление на превозни средства, одобрена от Скания, като Скания ще има право на достъп до данните 
за поведението на водача и показанията за пробега на МПС чрез използването на телематични технологии, 
съгласно условията и разпоредбите на това Споразумение. 

3.2. Планирано сервизно обслужване и планирани ремонти 
3.2.1. Ползвателят се задължава да спазва графика за Планирано Сервизно Обслужване като представя МПС на 

Изпълнителя в рамките на съответните интервали в зависимост от пробега на МПС, посочени в Приложение Б от 
Договор за абонаментно сервизно обслужване тип “Driveline” (+/- 10%). 

3.2.2. Освен ако не е уговорено друго (в отделно споразумение или в настоящото Споразумение), Планираното Сервизно 
Обслужване и Планираните Ремонти се заявяват предварително от Ползвателя, след което МПС се представя в 
определеното място (в състояние, което не възпрепятства извършването на съответните работи) на определения 
Изпълнител не по-късно от 08.00 часа сутринта на договорената дата. 

3.2.3. Клиента има право да ползва посочените в Приложение А от Договор за абонаментно сервизно обслужване тип 
“Driveline” обслужвания в оторизиран дилър на Scania CV AB в чужбина, за сметка на Изпълнителя. При разлика в 
посочената в приложение А от Договор за абонаментно сервизно обслужване тип “Driveline” цена на 
обслужванията и сумата, дължима към чуждестранния сервиз, разликата ще бъде фактурирана еднократно към 
Клиента. 

3.3. Неотложни ремонти 
3.3.1. Ползвателят е длъжен незабавно да уведомява Скания за всяка настъпила Повреда или механична неизправност 

на МПС с неотложен характер чрез съответния  Скания Център за Помощ (Scania Assistance On-call centre), посочен 
в SIS наръчника.В уведомлението за Повредата Ползвателят посочва мястото на Повредата и спазва инструкциите 
на Скания или на всеки служител или представител, който действа от името на Скания. 

3.3.2. Ползвателят е длъжен, доколкото това е възможно за него, да осигури безопасността и сигурността на МПС и 
всички участващи в неотложните ремонти механици и представители на Скания. 

3.4. Парични задължения на Ползвателя 
3.4.1. Срещу предоставянето на услуги от Скания, както е посочено в настоящото Споразумение, Ползвателят заплаща 

всички Цени на Услугите съгласно условията на това Споразумение. 
3.4.2. Незабавно при поискване от Скания, Ползвателят заплаща лихва за забава, която се изчислява съгласно законовата 

лихва (ОЛП + 10 пункта) от датата на падежа до датата на фактическото плащане, като до датата на фактическото 
плащане Изпълнителят може да преустанови предоставянето на услуги по този договор.  Тази разпоредба остава в 
сила и след разваляне и/или прекратяването на този договор. 

3.4.3. При стойност на годишния инфлационен индекс, оповестен от Националния статистически институт за дадена 
календарна година през време на действието на този договор надвишаваща 4% (четири процента), Скания ще 
индексира размера на възнаграждението, считано от 1 Март на текущата година. 

3.4.4. В случай,че в рамките на период от 12 последователни месеца, считано от Началната Дата на Договора, бъдат 
превишени Договореният Пробег на МПС или ПТО часовете, посочени в Приложение А от Договор за абонаментно 
сервизно обслужване тип “Driveline”, Ползвателят незабавно уведомява Скания и заплаща на Скания, при 
поискване, цените за допълнителни километрти в размера, посочен в Приложение А от Договор за абонаментно 
сервизно обслужване тип “Driveline”, изчислен на база броя на превишените мили, километри или часове. Всяко 
едно превозно средство, включено в Автопарка и превишаващо Договорения Пробег с повече от десет (10) 
процента се изключва от Автопарка и за него се начислява и Ползвателя дължи цена за допълнителни километри. 

4. Изключване на определени услуги от предмета на Споразумението 
4.1. Услугите, които се включват в предмета на настоящото Споразумение са ограничени от избраната(-ите) Географска 

зона(и) на експлоатация, посочена(-и) в Приложение А от Договор за абонаментно сервизно обслужване тип “Driveline” и 
от Изключенията от Обхвата на Сервизното Обслужване, посочени в Приложение Д от Договор за абонаментно сервизно 
обслужване тип “Driveline”. 

4.2. Скания си запазва правото да променя по всяко време Изключенията от Обхвата на Сервизното Обслужване, посочени в 
Приложение Д от Договор за абонаментно сервизно обслужване тип “Driveline” с писмено уведомление до Ползвателя за 
намерението си да извърши тази промяна, в който случай измененото Приложение Д от Договор за абонаментно 
сервизно обслужване тип “Driveline” става част от настоящото Споразумение и влиза в сила незабавно. 

5. Отговорност 
5.1. Отговорността на Скания към Ползвателя за нарушение (умишлено или поради небрежност) на настоящото 

Споразумение или на което и да било условие или гаранционно задължение (изрично или мълчаливо) във връзка с 
предоставянето на услугите, договорени и посочени в настоящото Споразумение, се ограничава или до извършването на 
услугите отново от Изпълнителя или до поемане на разходите за извършването на тези услуги от трето лице. 

5.2. Скания не носи никаква друга гаранционна отговорност. 
5.3. Без да се засяга договореното в това Споразумение, Скания не носи отговорност за случайни, косвени и опосредени 

вреди от какъвто и да било характер, претърпени от Ползвателя и/или причинени на неговото имущество и недължащи 
се на виновно поведение на Скания, нейните служители, подизпълнители или представители във връзка с настоящото 
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Споразумение, нито за загуби, вреди или ремонти, причинени от вещ, случайно събитие или обстоятелство, които са 
резултат от нарушение от страна на Ползвателя на негово задължение по Член 3 по-горе. 

6. Поверителна информация 
6.1. Скания ще третира като поверителна цялата техническа и търговска информация, в частност данните за експлоатацията, 

разкрити от Ползвателя на Скания във връзка с настоящото Споразумение. Скания се задължава да разкрива такава 
поверителна информация само на свързани със Скания дружества, съконтрахенти, външни консултанти и други трети 
лица в рамките на или извън ЕС, ако това е необходимо за изпълнението на настоящото Споразумение, ако за 
разкриването на информацията има отделно споразумение или разкриването й е разрешено по друг начин по силата на 
препращането в настоящото Споразумение. 

6.2. Ползвателят няма да разкрива каквато и да било информация от съдържанието на това Споразумение (включително 
Приложенията към него) на което и да било трето лице, и се съгласява, че всяка такава информация е поверителна. 

6.3. Следната информация и документи няма да се считат за поверителни по смисъла на настоящия Член 6 доколкото: 
6.3.1. разкриването на такава информация е изискуемо съгласно закона или акт на съдебен орган; 
6.3.2. същата е станала известна на обществеността без това да се дължи на нарушение на задълженията, съдържащи се 

в това Споразумение; 
6.3.3. страната, на която е станала известна информацията докаже, че законно е получила тази информация от трето 

лице; или 
6.3.4. страната, на която е станала известна информацията докаже, че същата е създадена или получена в нормалния 

процес на дейността й, включително чрез анонимни анализи или събиране на информация и данни за целите на 
развитието на търговската дейност. 

7. Обработване на данни 
7.1. Ползвателят дава съгласието си Скания, Изпълнителите и производителят да извличат и обработват по всякакъв 

подходящ начин и изрично ги оправомощава и упълномощава да извличат и обработват за сметка на Ползвателя или за 
своя сметка, всички и всякакви данни събрани в и/или от електронните контролни уреди на МПС, системи за управление 
на автопарка, дигиталния тахограф и друго оборудване и компоненти, или от Ползвателя, за целите на: 

7.1.1. предоставяне на услуги за сметка на Ползвателя, като, без изброяването да е изчерпателно, услуги по ремонт и 
сервизно обслужване съгласно настоящото Споразумение, услуги по управление на автопарка, снемане на данни 
от дигитални тахографи, др.; 

7.1.2. отстраняване на технически проблеми и анализ на причините за настъпването им; 
7.1.3. развитие на продуктите (напр. във връзка с технологията и/или качеството); 
7.1.4. подобряване обслужването на клиентите, чрез напр. защита и разпространение на вярна информация за 

Ползвателя и/или МПС сред изпълнителите или други членове на организацията на Скания; 
7.1.5. статистиката; и 
7.1.6. маркетинга. 

7.2. Доколкото обработваните за сметка на Ползвателя данни представляват лични данни съгласно приложимите закони, 
Скания и Изпълнителите действат като обработващи лични данни по възлагане от Ползвателя. В тази връзка, Ползвателят 
се задължава да и потвърждава, че ще отговаря за това, физическите лица, до които личните данни се отнасят, да бъдат 
подробно информирани относно естеството и целите на обработването на такива данни, както и да получи (в случай, че 
това е необходимо) тяхното задължително предварително съгласие. В допълнение, Ползвателят се задължава  през 
Срока на Договора да бъде надлежно регистриран като администратор на лични данни, и да разполага с всички 
необходими разрешения, изискуеми съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни. 

7.3. Задълженията на Ползвателя по Член 7.2 се прилагат съответно и по отношение на всяко обработване на данни съгласно 
Член 7.1, което  не се извършва за сметка на Ползвателя, като напр. за сметка на Скания. 

7.4. Във връзка с всяко обработване на данни съгласно Член 7.1 по-горе, Скания се задължава да и потвърждава: 
7.4.1. че ще спазва всички разумни, относими и правно приемливи инструкции на Ползвателя (образец от които е 

приложен към настоящото Споразумение като Приложение В от Договор за абонаментно сервизно обслужване тип 
“Driveline”, във връзка с обработването на лични данни за сметка на Ползвателя), освен ако не противоречат на 
разпоредбите на това Споразумение; 

7.4.2. че обработването ще се извършва в съответствие с всички и всякакви приложими закони и подзаконови 
нормативни актове (като напр. национално законодателство или законодателство на ЕС за защита на 
неприкосновеността на личността и личния живот на гражданите); 

7.4.3. че всички и всякакви технически и организационни мерки, изискуеми съгласно тези закони и подзаконови 
нормативни актове за съхранение, защита и унищожаване на обработваните данни са въведени и съблюдавани; 

7.4.4. че всички особено важни данни на Ползвателя ще бъдат надеждно защитени срещу достъп на неоправомощени 
трети лица; и 

7.4.5. че обработваните данни ще бъдат унищожени както е изрично уговорено по-долу или по-друг начин след 
постигане на целите, за които данните са били обработвани. 

7.5. Скания ще съхранява данните през целия срок на договора както е посочен в Приложение А от Договор за абонаментно 
сервизно обслужване тип “Driveline”. Ползвателят може да съхранява данни при себе си за по-дълъг период, като 
Ползвателят се задължава да отговаря за законосъобразното им съхранение съгласно действащото законодателство. 
Личните данни следва да бъдат унищожени след постигане целта на обработване на личните данни съгласно това 
Споразумение, освен ако не са били унищожени преди това или съгласно указанията на Ползвателя или упълномощени 
негови служители. Всички допълнителни разходи, произтичащи от всяко такова указание са за сметка на Ползвателя. 

7.6. Скания не носи отговорност в случай на неправилна употреба на информация за идентифициране на потребителя, 
оторизации и пароли в рамките на организацията(-ите) на Ползвателя или неговите съконтрахенти. 
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7.7. С оглед на постоянните промени в технологиите, е възможна проявата на ограничения или смущения, които са извън 
контрола на Скания, при предоставянето на някои услуги, които включват използването на напр. Интернет, GPS и GPRS, и 
са договорени между Ползвателя, Скания и/или Изпълнителите във връзка с МПС и настоящото Споразумение. 
Предоставянето на такава/-ива услуга/-и, независимо дали се извършва от Скания или трето лице, определено от Скания, 
не се включват в предмета на настоящото Споразумение, поради което, в отношенията между страните, Скания не носи 
отговорност във връзка с временни преустановявания или ограничения във връзка с такава/-ива услуга/-и.   

8. Потвърждаване на споразумението 
8.1. Това Споразумение не обвързва Скания и Скания няма задължения за предоставянето на услуги по настоящото 

Споразумение докато Споразумението не бъде подписано и от двете страни по надлежния ред. Действието на 
разпоредбите на настоящия Член не се засяга или ограничава от извършване на авансови плащания от Ползвателя или 
доставянето на МПС на Ползвателя. 

8.2. В случай, че Ползвателят подпише и представи на Скания настоящото Споразумение преди Скания да го е потвърдила, 
същото ще се счита за оферта, направена от Ползвателя. За да може Скания да извърши оценка на годността на 
Ползвателя, офертата ще се счита за неотменима и обвързваща Ползвателя за срок от тридесет (30) Работни Дни, считано 
от датата на подписването й. 

9. Прекратяване и предоговаряне на условията 
9.1. Скания има право да прекрати изцяло или отчасти Споразумението с незабавен ефект с писмено предизвестие до 

Ползвателя, в случай, че: 
9.1.1. Ползвателят допусне неплащането на две последователни месечни вноски , дължими по настоящото 

Споразумение, освен ако това неизпълнение е причинено от административна или техническа грешка и плащането 
е извършено до три (3) Работни Дни от датата на падежа; 

9.1.2. МПС е или е било: 
9.1.2.1. продадено или по друг начин отчуждено; 
9.1.2.2. повредено и не може да бъде поправено; 
9.1.2.3. изоставено; 
9.1.2.4. върнато на финансовата институция по договор за лизинг, продажба със запазване на собствеността или 

друг договор за финансиране (където е приложимо); 
9.1.2.5. по друг начин спряно от движение поради причини от юридически характер; 
9.1.2.6. употребявано в нарушение на Член 3 по-горе или не при Условията на Експлоатация, посочени в 

Приложение А от Договор за абонаментно сервизно обслужване тип “Driveline”; или 
9.1.2.7. по какъвто и да е друг начин неблагоприятно засегнато; 

9.1.3. Договореният Пробег и/или ПТО часове, определени в Приложение А от Договор за абонаментно сервизно 
обслужване тип “Driveline” е/са било/-и превишени с десет (10) процента или повече; 

9.1.4. Ползвателят е манипулирал функционирането или калибрирането на тахографа, или други електронни контролни 
уреди и/или устройства в МПС; 

9.1.5. Ползвателят се е опитал да премахне, повреди или по друг начин да манипулира някои от телематичните 
компоненти на МПС, включително, без изброяването да е изчерпателно, монтирани в МПС системи за управление 
на автопарка, комуникатора или други подобни устройства от типа “’черни кутии” монтирани към МПС; или 

9.1.6. е направено невярно или неточно изявление или декларация във връзка с това Споразумение или дейността на 
Ползвателя или неговия статут; 

9.1.7. Ползвателят извърши или претърпи нещо, което би могло да засегне правата на Скания по това Споразумение; 
9.1.8. Ползвателят не изпълни навреме някое от съществените си задължения по това Споразумение, след което не 

отстрани неизпълнението си (в случай, че може да бъде отстранено) до двадесет и един (21) Работни Дни от 
получаването на писмено уведомление с покана да отстрани неизпълнението; 

9.1.9. Ползвателят се преобразува чрез сливане или вливане в друго дружество, или структурата на собствеността върху 
капитала му се промени по какъвто и да е друг начин, който би направил неприемливо и/или неоправдано за 
Скания да продължи да изпълнява Споразумението; 

9.1.10. е приет оздравителен план, сключено е споразумение за удовлетворяване, спогодба или друго подобно 
споразумение с някой/-и от кредиторите на Ползвателя; 

9.1.11. срещу Ползвателя е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация, 
назначаване на синдик или друго подобно производство за поставяне на дейността на длъжника под надзор (с 
изключение на неоснователните опити за иницииране на такива производства); и/или 

9.1.12. по какъвто и да е друг начин Ползвателят е или стане неплатежоспособен; 
9.1.13. Ползвателят е уведомен от Скания, че МПС се управлява от неоправомощен, неквалифициран или некомпетентен 

водач и Ползвателят не е осигурил управлението на МПС да се извършва от водач, обучен съгласно изискуемите 
стандарти; 

9.1.14. Ползвателят не изпълни изискванията за монтиране на системи за управление на превозни средства съгласно Член 
3.1.14. 

9.2. В случай, че Ползвателят не спазва графика за планирано сервизно обслужване на МПС съгласно Член 3.2.1 по-горе, 
Скания има право, но не и задължение, да: 

9.2.1. прекрати Споразумението; 
9.2.2. продължи да изпълнява задълженията си съгласно условията на това Споразумение без да променя цените за 

това; и/или 
9.2.3. увеличи с определена сума цените по своя собствена преценка. 
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9.3. В случай, че Скания прекрати Споразумението поради която и да било измежду посочените по-горе причини, Скания има 
право, без това да засяга други права, с които Скания разполага в конкретния случай, да: 

9.3.1. изиска незабавно заплащане на всички суми дължими съгласно това Споразумение; 
9.3.2. претендира всички вреди, понесени и доказани от Скания, както и да задържи плащанията, които вече са били 

извършени от Ползвателя и които не се отнасят до изпълнени задължения за сервизно обслужване с цел 
обезщетяването на тези вреди; и 

9.3.3. поиска възстановяване на всички правни разноски съгласно прилаганата тарифа на адвокатските хонорари. 
9.4. Условията по настоящото Споразумение може да бъдат предоговорени от страните, изцяло или отчасти, преди изтичане 

на неговия срок чрез изпращане на писмено уведомление за това от Скания до Ползвателя: 
9.4.1. в случай, че Ползвателя при ползване на МПС го е претоварвал или управлявал с неразрешена скорост, или по друг 

начин не е спазвал Условията на Експлоатация, посочени в Приложение А от Договор за абонаментно сервизно 
обслужване тип “Driveline”; 

9.4.2. в случай, че Ползвателят, без предварителното писмено съгласие на Скания, е възложил извършването на 
сервизно обслужване или ремонт на МПС на сервиз, който не е Изпълнител; и 

9.4.3. по отношение на Цените на Услугите, в случай, че изменения, които са влезли в сила след началото на Срока на 
Договора предизвикат съществено увеличение на разходите на Скания за предоставяне на Услугите. 

10. Непреодолима сила 
10.1. Скания няма да отговаря за забавено изпълнение и/или извършване на сервизно обслужване, ремонт или друго свое 

задължение, възложено й по силата на това Споразумение, предизвикано от Непреодолима Сила. 
10.2. За целите на настоящото Споразумение, Непреодолима Сила са пожари, природни бедствия, неотложни случаи, 

преустановяване, прекъсване или затруднения на електрозахранването, недостатъци или повреди във външни мрежи, 
Интернет, или телефонни връзки, война, гражданска война, вражески военни действия, бунтове, мобилизация или 
военна повинност, трудови спорове, недостиг на сурови материали, кризи в държавата, приложими закони, подзаконови 
нормативни актове, решения на съдебни и държавни органи, действие или бездействие на властите, недостатъци на 
МПС или оборудването на Ползвателя, причини засягащи Ползвателя или зависещи от него обстоятелства, или каквито и 
да било други обстоятелства, които към настоящия момент или впоследствие са извън контрола на Скания. 

10.3. Независимо от невъзможността на Скания да изпълнява договорните си задължения при наличието на някои измежду 
горните условия, задълженията на Ползвателя по това Споразумение по отношение на МПС продължават да го 
обвързват, когато МПС е в негово държане. 

11. Съобщения 
11.1. Всички съобщения, молби, искания и други уведомления между страните по настоящото Споразумение, които се 

изискват или за които е предвидено, че следва да се извършват в писмена форма съгласно или във връзка с 
разпоредбите на това Споразумение, се доставят на адресите, посочени в договора за сервизно обслужване (или на 
впоследствие посочените адреси, за която промяна е изпратено уведомление съгласно настоящия Член 11), подписани 
от съответната страна или се извършват по някои от другите начини, посочени по-долу. 

11.2. Всички документи, за които се отнася горната разпоредба, може да бъдат изпратени по пощата или по пощата чрез 
препоръчана пратка с обратна разписка, на ръка или по факс. 

11.3. Всички съобщения, фактури и документи, които следва да се доставят или да бъдат връчени на Скания или Ползвателя по 
настоящото Споразумение ще се считат получени: 

11.3.1. ако са изпратени по пощата, на третия ден от изпращането; 
11.3.2. ако са изпратени по пощата с препоръчана пратка с обратна разписка до актуалния адрес за доставка на 

съответната страна, на третия ден от датата на изпращането (официалната пощенска разписка, удостоверяваща 
датата на изпращането ще се счита доказателство за този факт); 

11.3.3. ако са връчени на ръка, на датата на връчването; и 
11.3.4. ако са изпратени по факс, на датата на изпращането; 
11.3.5. ако са изпратени по имейл, на датата на изпращането. 

12. Изменения 
12.1. Настоящото Споразумение може да бъде изменяно само в писмена форма, като изменението следва да бъде подписано 

и от двете страни, освен ако друго не е изрично предвидено в това Споразумение. 
13. Приложимо право 

13.1. Настоящото Споразумение се регулира от и се тълкува съгласно законите на Република България. 
14. Разрешаване на спорове 

14.1. Страните по настоящото Споразумение винаги ще полагат дължимата грижа да разрешават по взаимно приемлив начин 
по пътя на добросъвестните преговори всички спорове, разногласия и/или претенции между тях, възникнали във връзка 
със Споразумението. 

14.2. В случай, че тези преговори са неуспешни, споровете се разрешават от съдилищата в Република България. Независимо от 
това, искове, свързани с неплащането на суми, дължими по или във връзка с настоящото Споразумение могат да бъдат 
предявяване за разглеждане пред всеки компетентен съд. 
 
Независимо от горното правило, страните ще имат право, да отнасят всички спорове, породени от това Споразумение 
или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Споразумението или приспособяването му 
към нововъзникнали обстоятелства, за разрешаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата 
съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. 

 


