Общи условия за ползване на OfficeOutlet.bg
Добре дошли в OfficeOutlet.bg – първата по рода си Бизнес към Бизнес ориентирана онлайн платформа за
публикуване на оферти за продажба на употребявано офис обзавеждане. Ако решите да ползвате нашите
услуги е необходимо да си направите регистрация. Това означава, че сте прочели и разбрали настоящите
Общи условия и сте съгласни с тях.
1. Съдържание на сайта :





OfficeOutlet.bg е виртуално пространство за продажби на употребявано офис обзавеждане.
Договорът за всяка продажба се сключва между купувачът и реалният продавач на стоката.
Договорът между продавача и купувача влиза в сила, след като приемат общите условия на
OfficeOutlet.bg. За да закупите оборудване чрез нас е необходимо да сте съгласен с предложената
цена и да изберете удобен за вас метод на доставка. Плащането се извършва директно към
реалния собственик на стоката, предварително, в пълен размер. Ако договорената сума не е
получена на предварително уточнената дата, собственикът е свободен да обяви отново стоката за
продажба. Ако продадените мебели не са взети на уговорената за тази цел дата, продавачът има
право да ги обяви отново за продажба или да се освободи от тях, без допълнителни референции
или ангажименти към купувача.
Продавачът може да откаже поръчка на купувача.

За да направите запитване, да получавате информация за предлаганите продукти и да имате възможност
за поръчка е необходимо да се регистрирате. В този случай, вие се съгласявате да предоставите
достоверна информация при поискване и ако е необходима минимална възраст за допустимост за
създаване на потребителски акаунт – потвърждавате, че сте поне на най-малко изискваната възраст. С
регистрацията за потребителски акаунт на сайта, изрично се съгласявате с Условията за ползване на този
сайт, включително с всички изменения и добавки, направени от администрацията на сайта, които са
публикувани тук.
2. Условия за поръчка :
 Регистрация в електронния магазин;
 Валиден имейл адрес;
 Вярно попълнени данни за доставка и фактуриране;
 Вярно попълнени данни за контакт;
След натискане на бутона „изпрати заявка”, вашата заявка се активира и влиза в потребителската ви
кошница, която можете да редактирате, при необходимост. Потвърждение на поръчката ще получите на
посочения от вас имейл адрес или наш служител ще се свърже с вас по телефона за уточняване на
детайлите по плащането и доставката.
Минималната поръчка през OfficeOutlet.bg е 250 лв. + ДДС, или повече. За нас не са съобразни транзакции
под тази сума.
Транспортът и доставката могат да бъдат избрани индивидуално от всеки клиент в секция „Условия на
доставка” и при желание за доставка от наша страна се уговорят с OfficeOutlet.bg след заявка. Фактурите за
обзавеждането се издават от продавача, на база на данните, които потребителят попълни при заявяване на
желанието да му се издава фактура. Фактурите се изпращат на адреса, посочен от купувача. При доставка
от наша страна, поръчаното обзавеждане се доставя подходящо опаковано, съгласно вида и използвания
транспорт за доставка. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочния
адрес, OfficeOutlet.bg се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. Транспортните
разходи, освен ако не е упоменато друго, се заплащат от клиента по банков път при заявяване на
доставката.

3. Задължения на потребителя :
Като използват платформата OfficeOutlet.bg потребителите се задължават да :
се съобразяват с посочените разпоредби;
да не използват регистрацията на други потребители и да не предоставят своята регистрация за
ползване от други лица;
съдържанието на сайта, с всички продукти, публикувани в него, са за ваша лична, не търговска
употреба;
всеки договор за покупка на обзавеждане чрез OfficeOutlet.bg, означава че продавачът/ купувачът е
запознат с нашите Общи условия и е съгласен с тях;
Офис Аутлет ЕООД притежава авторските права върху фотографските и графичните елементи,
включително и върху логото OfficeOutlet.bg, както и върху оформлението и състава на тези
елементи и правата върху интелектуалната собственост. На потребителите се забранява да се
възползват от графични и фотографски материали, представляващи предмет на правата,които
Офис Аутлет ЕООД притежава.
4. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока :
Купувачът не може да се откаже от поръчана стока и да иска да му се възстанови сумата, предплатена за
поръчката, ако тя вече е изпълнена или е започнала да се изпълнява. В случай на отказ от сделката, той
дължи заплащане за извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на продавача
във вида, в който е получена.
5. Възражения






Ако имате оплаквания от сайта ни, от продавач или купевач, моля адресирайте ги на e-mail:
complaints@officeoutlet.bg
Тъй като договорът се сключва между купувача и продавача, OfficeOutlet.bg има ограничени
правомощия за намеса, в случай на затруднения, но може да се опита да подпомогне
благоприятното разрешаване на ситуацията.
OfficeOutlet.bg не може да бъде отговорен за никакви финансови спорове, възникнали между
продавача и купувача на стоката, свързани с всякакви аспекти на доставка, получаване, качество,
тип или състояние на закупените артикули.
Когато купувача избира транспорт за собствена сметка, е негов ангажимент да оргаганизира
директно със продавача прибирането на закупеното през сайта обзавеждане, от мястото където е
складирано.

6. Промени в сайта
Ние си запазваме правото да правим промени и корекции, актуализации или съкращения на всяка една
част на сайта ни, или съдържанието достъпно чрез него. Всички нови услуги, продукти или съдържание ще
се подчиняват на тези Общи условия.
OfficeOutlet.bg си запазва правото да изпраща на електронния ви адрес автоматични съобщения за
промоции, нови продукти или сервиз, както и за промяна в настоящите Общи условия, освен ако не ни
информирате за ваш изричен отказ.
7. Отговорност на Офис Аутлет ЕООД:
Предлаганите артикули от употребявано обзавеждане са показани в момента на тяхното заснемане.
Отговорност за настоящото им състояние носи реалният продавач и информацията ще бъде сверена с
него, в момента на извършване на продажбата.С подписването на тези условия отговорността е изцяло
ваша, в случай че закупеният артикул е различен от очакванията ви. OfficeOutlet.bg не носи никаква
отговорност за неодобрени продукти.
Обявените в уебсайта цени са без ДДС и се отнасят само за показаният артикул. Всякакви допълнителни
разходи, като доставка, монтаж и др., са отговорност на купувача.

Предлаганото в сайта употребявано обзавеждане не се предлага с гаранционен срок. Закупените от вас
мебели остават предлагани на OfficeOutlet.bg, до момента на получаване от продавача на цялата
договорена сума, съгласно договорения срок на плащане, по време на продажбата.
Информацията, предоставена на този уебсайт е внимателно проверена и се обновява регулярно, въпреки
това не носим отговорност за пълни и обновени към настоящия момент данни. Изборът на линковете в
платформата е направен от нас, но ние не сме отговорни за информацията и съдържанието, предоставено
в тях. Потребителите използват линковете на своя собствена отговорност и съгласно правилата и Общите
условия на всеки сайт.
Офис Аутлет ЕООД не носи отговорност за действия на потребители на платформата Office Outlet.bg или в
случай, че същите не спазват уговорките от договорите за покупко-продажба.
Офис Аутлет ЕООД не носи отговорност за споразумения, които не са сключени от потребители на
системата.
8. Поверителност и конфиденциалност :
Личните данни, посочени от потребителя ще бъдат събрани и обработени съгласно приложимите законови
разпоредби и политика за защита на поверителността.
9. Прекратяване на услугите :
Офис Аутлет ЕООД си запазва правото да прекрати предлагането на услуги по използване
платформата OfficeOutlet.bg на потребител, като блокира достъпа му до неговия акаунт, в случай,
действията му нарушават настоящите Общи условия или вредят по какъвто и да е друг начин
останалите потребители или на OfficeOutlet.bg. Отказ за приемане на промените ще доведе
дерегистриране от OfficeOutlet.bg.
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10. Изменения към общите условия:
Офис Аутлет ЕООД може да измени Споразумението с потребителя и да публикува нова версия на
Споразумението за услугите, предоставяни в OfficeOutlet.bg . Промяната влиза в сила от датата, посочена
от Офис Аутлет ЕООД , която не може да бъде по-малко от 7 дни от момента, в който измененото
Споразумение с потребителя е било публикувано на платформата OfficeOutlet.bg.

