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Член 1 – Определения 
Разпределяне : изричната декларация на vidaXL към Купувача, че търгът, на който Купувачът е направил 

оферта, се разпределя на Купувача. Тази декларация може да означава, че потвърждение е изпратено по 

имейл; 

Търг : онлайн търгът, предлаган от vidaXL на уебсайта за търгове;  
Правила и условия на търга : тези общи условия на търг;  
Уебсайт за търгове : уебсайтът, който работи под URL vidaxl.bg и всеки друг уебсайт или посветен от 

vidaXL.  
Участник в търга : потребителят, който се регистрира за участие в търгове или се е регистрирал за 

участие в търг;  
Купувач : участникът в търга, към когото е станало разпределението;  
Потребител : физическото лице, което не действа от името на професия или бизнес;  
Оферта : сумата, предложена от участника в търга за продукт на търг, включително данъци;  
Лични данни : (личните) данни, които трябва да бъдат предоставени на vidaXL от Потребителя, за да се 

регистрира и да наддават на Търг и които са проследими към неговото лице;  
Договор за покупка : споразумението за покупка между лицето с най-висока оферта на Търг и vidaXL въз 

основа на разпределението;  
vidaXL : vidaXL Europe B.V.  

Член 2 - Приложимост 
2.1. В допълнение към ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВЕ се прилагат и при 

взаимоотношенията между vidaXL и Участника в търг за всеки Търг на vidaXL, използването на 

Уебсайта за търгове, регистрацията на Участник в търга във vidaXL за участие в Търгове и на 

всеки Търг, който се провежда. Всички (общи) условия на даден Участник се отхвърлят от vidaXL. 

2.2. Участвайки в Търг, Участниците в търга се декларират взаимно и Потребителят декларира пред 

vidaXL, че е длъжен да се справи в потвърждение с настоящите Общи условия на търгове и е 



 

 

обвързан от правните заключения, произтичащи от тях. Участникът в търга е длъжен 

безрезервно да спазва всички правила и условия и да се въздържа от поведение, което може да 

навреди на интереса на vidaXL като къща за онлайн търгове. 

Член 3 - Регистрация 
3.1. За да участва в Търг, Участникът в търга трябва предварително да бъде регистриран на 

Уебсайта за търгове по начина, предписан от vidaXL. Освен това, Участникът в търга заявява 

чрез участието си в търг, че е упълномощен да извършва правни действия. Участникът в търга 

също така декларира (в случай на разпределение), че е упълномощен да сключи Договор за 

покупка за съответния Търг. Освен това, участникът в търга трябва безрезервно да се съгласи с 

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВЕ. vidaXL си запазва 

правото да откаже регистрация и участие в Търгове по собствени причини по всяко време и да 

прекрати всяко споразумение. 

3.2. Участникът в търга трябва да се идентифицира при първото искане към vidaXL по подходящ 

начин. Ако той или тя не успее, Участникът в търга няма право да участва в Търга. 

3.3. Участникът в търга е длъжен да гарантира, че информацията за регистрация, предоставена от 

Участника в търга на vidaXL, е попълнена напълно, истинно и коректно. Освен това Участникът в 

търга гарантира точността и пълнотата на предоставената от него информация. В случай че тази 

информация се промени по всяко време, Участникът в търга има задължението незабавно да 

информира vidaXL за тези промени. 

3.4. Потребителското име и паролата, използвани от Участника в търга, са строго лични и не могат 

да бъдат прехвърляни от Участника на трети страни. Ако Участникът в търга се страхува, че друг 

знае паролата му, Участникът в търга незабавно трябва да информира vidaXL. Участникът в 

търга е отговорен и обвързан от всички действия, които се извършват на Търга и произтичат от 

използването на неговата парола и/или потребителско име, дори в случаите на злоупотреби, ако 

Участникът в търга е бил небрежен със своето потребителско име и парола , vidaXL има право 

да иска изпълнение на задълженията за плащане на Участник в търга поради оферти, 

извършени чрез използване на паролата и потребителското име на Участника. 

Член 4 - Декларация за поверителност 
4.1. vidaXL ще използва (личните) данни от даден Участник в съответствие с Декларацията за 

поверителност на своя Уебсайт за търгове. Участникът винаги трябва да се консултира с 

последните изменения на Декларацията за поверителност, когато посещава Уебсайта за 

търгове. 

Член 5 - Сигурност 
5.1. vidaXL прилага разумни усилия, за да защити своите системи от загуба на данни и/или всякаква 

незаконна употреба и ще използва подходящи технически и организационни мерки, за да го 

направи. 

5.2. Участникът в търга е длъжен към vidaXL да защити компютъра си - или всяко друго устройство - 

срещу вируси или други незаконни програми или файлове, които се разпространяват чрез 

интернет при влизане в Уебсайта за търгове. Освен това Участникът в търга трябва да 

предприеме подходящи мерки, за да бъде защитен от неправомерно използване на неговата 

парола и потребителско име от трета страна. 

Член 6 - Процедура за търг 
6.1. Подготовката и провеждането на Търга се определят единствено от vidaXL. Това означава наред 

с други неща, че vidaXL определя състоянието на нещата преди и по време на Търга и има 

правомощието да определи, ако според мнението на vidaXL има основателни причини, да не 

допусне хора от по-нататъшно участие, да затвори един или няколко Търга или да промени 

(съставянето на) Търговете, да не признае оферта и да я обяви за невалидна и да спре, поднови 

или анулира Търга или да предприеме други необходими действия. 

6.2. Продължителността на търга е отбелязана на Уебсайта за търгове. Независимо от това, vidaXL 

има право да анулира, прекрати, спре или продължи Търга (преждевременно) по всяко време. 

Ако даден Търг не е отворен за всички Участници в търга поради технически проблеми, vidaXL 

ще използва правото да удължи търга, но vidaXL не е длъжен да го прави. 

6.3. Участник в търга е длъжен от или от името на vidaXL да спазва инструкциите и указанията, 

дадени му или й в случай на Търг. 



 

 

6.4. Търгът ще се проведе в реда, посочен в каталога на търговете на Уебсайта за търгове. Остава 

обаче правото да се отклони от последователността. 

6.5. Участникът в търга приема специалните условия, които могат да възникнат по време на интернет 

търг и (техническите) проблеми, които могат да възникнат. Тези проблеми могат да съдържат: 

невъзможността за достъп до Уебсайта за търгове или конкретен търг, невъзможността да се 

подаде Оферта, грешки или дефекти в Уебсайта за търгове и/или основните хардуерни и/или 

мрежови връзки и/или софтуера, който работи на Уебсайта за търг. Освен това поддръжката на 

Уебсайта за търгове и/или системата, свързана с него, може да означава, че може да възникнат 

проблеми, че може да има ограничен достъп до Уебсайта за търгове и/или Търга и/или да 

застане на пътя на подаване на оферта. 

Член 7 - Описания на търговете 
7.1. Описанията на лот и цялата информация на Уебсайта за търгове са направени на база „знам 

най-добре“. Следователно може да се окаже, че описание на Търг е неправилно или непълно. 

Член 8 - Оферта 
8.1. Офертата трябва да бъде направена по начина, посочен от vidaXL на Уебсайта за търгове. 

Търгът се провежда по принципа на „най-високата оферта“. vidaXL има право да променя 

начина, по който се провежда Търгът по всяко време по време на Търга, винаги има 

доказателства за само (една) публична покана на vidaXL да се направи оферта. vidaXL има 

право да не признае оферта, ако има разумни основания по мнението на vidaXL. 

8.2. Офертата, направена от Участник в търга, ще се счита за правно обвързваща оферта към 

vidaXL. Участникът в търга е обвързан от Офертата, която е неотменима и безусловна. Всеки 

Участник, който оферира, се счита, че наддава (или отменя) за себе си и е лично обвързан към 

vidaXL и към задълженията, произтичащи от неговата/нейната оферта към vidaXL. Това важи и 

ако Участникът заяви, че действа от името на трета страна. 

8.3. Ако няколко лица декларират съвместно да подадат Оферта (или са подали Оферта в 

миналото), те отговарят солидарно и поотделно за задълженията, произтичащи от нея към 

vidaXL. 

8.4. vidaXL има право да участва в Търга и да наддава от името на трета страна на Търгове. 

Член 9 - Сключване на договор за покупко-продажба 
9.1. Всяка Оферта, която подавате на Търговете на vidaXL, представлява законно предложение за 

закупуване на артикула. Не можете да оттегляте оферта, с изключение на ограничени 

обстоятелства, разрешени съгласно приложимото законодателство, например, когато артикулът 

не съответства на описанието, предоставено във връзка с него на Уебсайта за търгове. 

9.2. Участието в Търг не означава, че артикулите в крайна сметка ще бъдат продадени на Участника 

в търга. Дори ако Уебсайтът за търгове е посочил, че търгът се провежда по договор за най-

висока оферта, това не води непременно до Договор за покупко-продажба. 

9.3. Участникът в търга е наясно, че продуктите, които се продават в Търгове, са собственост на 

vidaXL. Договорът за покупко-продажба се сключва между Купувача и vidaXL. 

Член 10 - Фактуриране и плащане 
10.1. Освен ако не е уговорено друго, клиентът трябва да плати дължимата сума в рамките на 3 дни 

след края на онлайн търга. 

10.2. При продажба на продукти на потребителите никога не се допуска предварително плащане в 

размер на повече от 50%. Ако е уговорено предварително плащане, потребителят може да 

упражнява права само след като е изпълнено определеното предварително плащане. 

10.3. Потребителят има задължението незабавно да съобщава на оператора неточности в данните 

или данните за плащане. 

10.4. В случай на неизпълнение от страна на потребителя операторът, при спазване на законови 

ограничения, има право да наложи на потребителя разумни разходи. 

10.5. Не е позволено използването на кодове на купони, когато плащате за артикул, спечелен на Търг. 

Член 11 - Приложимо право 
11.1. Към тези Общи условия за търгове и спорове, които могат да възникнат при търговете, е 

приложимо българското законодателство. 



 

 

Член 12 - Други разпоредби 
12.1. vidaXL си запазва правото да променя Общите условия на търговете по всяко време. В случай на 

промени, новите условия се прилагат от следващия Търг нататък. Общите условия, действащи в 

началото на транзакция, ще се прилагат до приключването на тази транзакция. Продължаващото 

ви използване на Услугите след каквито и да било промени в Общите условия се счита за ваше 

задължително приемане на такива изменения. 


