
Общи условия

Последна актуализация януари 2015

1. Общи условия

Общите  условия  на  фирма  Балканинвест. ЕУ  ЕООД са  валидни   за  цялостните
бизнес  взаимоотношения  на  фирма  Балканинвест.ЕУ  ЕООД,  находяща  се  в  гр.
София,  България  (наричана  накратко  по-долу  Балканинвест)  с  всички  бизнес
партньори  и   клиенти.  Общите  условия  на  фирмата  се  приемат  автоматично  от
клиентите и бизнес партньори на фирмата при изпращане на заявка за съвместна
дейност  и  са  достъпни  за  всички  на  интернет  страницата  на  Балканинвест:
www.balkaninvest.eu. Настоящите общи условия са валидни по време на целия срок на
съвместните бизнес взаимоотношения. 

2. Възлагане на поръчка

Клиентът изпраща заявки за съвместна дейност и възлага поръчки на Балканинвест
във всички допустими форми, включително и в електронен вид по и-мейл или факс.
Възлагането на поръчка от страна на клиенти и бизнес партньори настъпва чрез
приемане на изготвена и предоставена от Балканинвест оферта.

3. Поверителност

Страните по договора се задължават да третират всякаква информация и данни,
които  са  били  предоставени  от  другата  страна  по  договора  във  връзка  с
изпълнението  на  договорните  взаимоотношения,  поверително  и  строго
конфиденциално и да не я разпространяват на трети лица. Настоящата клауза за
поверителност  и  конфиденциалност  ще  бъде  в  сила  и  след  приключване  и
изпълнение на договорните взаимоотношения.

4. Цени и условия на плащане

Клиентът  получава  оферта,  която  описва  договорената  услуга,  която  ще  бъде
предоставена  от  Балканинвест.  Предоставената  оферта  съдържа  информация
относно  договорената  услуга,  която  ще  бъде  предоставена,  дължимата  сума  за
предоставената от Балканинвест услуга, както и условията и начините на заплащане
на дължимата услуга. При положение, че не е договорен изричен срок за заплащане
на дължимата услуга, клиентът се задължава да изплати дължимата сума в срок не
по-късно  от  30  календарни  дни  след  изпълнение  на  услугата.  Балканинвест
предоставя  на  своите  клиенти  най-късно  след  заплащане  на  дължимата  сума
фактура.

5. Приложимо право

Районен съд София, България

6. Закононарушение от страна на предоставените служите

http://www.balkaninvest.eu/


Балканинвест  действа строго и  съвестно  при избора  на  търсещите работа лица,
които предлага на своите клиенти.  В случай на незаконосъобразно поведение от
страна на предложените от Балканинвест  лица възникнат щети за клиентите или
предоставените служителите напуснат, Балканинвест  не носи отговорност  за тези
действия, както и за нанесените щети.


