ДОГОВОР ЗА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ

Днес ............в гр. Бургас между:
1. “МИК ТРАФИК” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Бургас , ул.”Петко
Войвода” 6А, вписано в регистъра на търговските дружества
при................................................................... представлявано от
........................................................................................................................
ЕГН................... Управител, наричан по- нататък в договора доставчик от една страна
и
2. .................................... със седалище.......................... и адрес на управление гр.......................,
ул..................
вписано в регистъра на търговските дружества при
........................................................................ представлявано от ...........................................
ЕГН с адрес........................................................л. к. № ........................изд. на ........................
от МВР ........................... наричан по- нататък в договора клиент от друга страна се сключи
настоящия договор за следното:
I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. “МИК ТРАФИК” ЕООД предоставя хигиенни продукти на клиента, които той получава от
обектите на доставчика с отложено плащане.
Чл. 2. Срещу предоставените стоки се издава фактура на 20/ 21 число от текущия месец с отложено
плащане на облагаемата стойност и данък върху добавената стойност съгласно ЗДДС
Чл. 3. Клиента се задължава да преведе сумите по разплащателната сметка на “МИК ТРАФИК”
ЕООД или заплати в брой до 5 дни от датата на издаване на фактурата
ИНВЕСТБАНК
IBAN:
BIC:
II ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 4. Продавача предоставя хигиенни продукти с отложено плащане на купувача, като за
вземането си купувача издава запис на заповед без протест в полза на “МИК ТРАФИК” ЕООД
Чл. 5. Във всеки един момент от действието на настоящия договор задължението на купувача
не трябва да превишава сумата в издадената в полза на “МИК ТРАФИК” ЕООД запис на
заповед.

Чл. 6. “МИК ТРАФИК” ЕООД няма право да изисква преждевременно, преди изтичане на срока по
чл. 3 от настоящия договор дължимата сума, освен в случаите на прекратяване на договора

III ОТГОВОРНОСТ
Чл. 7. При забавяне на плащането от страна на клиента в нарушение на сроковете по чл. 3 от
настоящия договор, дължи лихва за забава в размер на основния лихвен процент на БНБ към
момента на забавяне на плащането плюс 10 (десет) процента.
Чл. 8. Страните запазват правото си да търсят обезщетения за вреди по общия ред, съгласно ЗЗД.
IV ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 9. Настоящия договор се прекратява:
1. С изтичане на …… месеца от датата на подписването му.
2. По взаимно съгласие между страните
3. С едностранно изявление на изправната страна за разваляне на договора
4. При обявяване на несъстоятелност на клиента
Чл. 10. Предложения за прекратяване на настоящия договор се отправят в писмена форма
За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство
на Република България.
Настоящия договор се подписва в два еднакви екземпляра- по един за всяка от страните.

“МИК ТРАФИК” ЕООД
Управител:.......................
/ Иван Монев /

„…………………” ООД
Управител:.......................
/…………………/

