ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ
на „ПОРШЕ Мобилити БГ“ ЕООД
(наричано по-долу „ПОРШЕ“)
към 17.09.2019
1.
ДЕФИНИЦИИ
За целите на настоящите Общи условия се използват следните дефиниции:
1.1.
Лизингодател е „ПОРШЕ МОБИЛИТИ БГ“ ЕООД, ЕИК 203261484, наричано по-нататък
ПОРШЕ.
1.2.
Лизингополучателят се нарича Клиент.
1.3.
Производителят или лицето, от което ПОРШЕ e придобило автомобила, се нарича
Доставчик.
1.4.
Предметът на договора за лизинг се нарича автомобил.
1.5.
Изменения на договорните условия, както и всякакви известявания между страните, са
действителни само, ако са в писмена форма. Отклонение от писмената форма е допустимо
само при особено важни обстоятелства, при които спазването й е обективно невъзможно.
1.6.
Понятията частична щета и тотална щета се определят съобразно дефиницията на
съответния застраховател на автомобила.
1.7.
Стойност на лизинговия обект (или стойност на предмета) е балансовата стойност на
автомобила към съответен момент, както е определена съгласно член 1.11. В лизинговия
договор се посочва стойността на лизинговия обект към датата на сключване на лизинговия
договор. Ако автомобилът е фабрично нов, стойността на лизинговия обект при сключване на
лизинговия договор съответства на цената, на която ПОРШЕ го е придобило от Доставчика, с
включени всички заплатени от ПОРШЕ данъци, такси, транспорт и всякакви други разходи,
свързани с придобиването на автомобила.
1.8.
Първоначално плащане е сума, която клиентът заплаща на лизингодателя авансово
при сключване на лизинговия договор. Размерът на първоначалното плащане се определя в
офертата на ПОРШЕ за сключване на лизинговия договор и за нея се издава покана за
плащане. Лизингодателят издава фактура след получаване на Първоначалното плащане.
1.9.
Лизингово възнаграждение е наемната цена, представляваща парична сума, която
клиентът заплаща ежемесечно на ПОРШЕ за ползването на автомобила съгласно лизинговия
договор и приложения към него план за плащанията. Лизингово възнаграждение се дължи
всеки месец през целия срок на лизинговия договор, освен ако друго не е уговорено изрично в
тези Общи условия.
1.10. Оферта на ПОРШЕ е писмена оферта за лизинг, която е изготвена от ПОРШЕ,
изпратена е на клиента, приета е от него и е подписана от двете страни; подписаната от двете
страни оферта се прилага към лизинговия договор и представлява неразделна част от него.
1.11. План за плащанията определя размерите и падежите на месечните лизингови
възнаграждения по лизингов договор; планът за плащанията се прилага към лизинговия
договор и представлява неразделна част от него.
1.12. Балансова стойност е отчетната (балансова) стойност на автомобила, отразена в
счетоводството на ПОРШЕ към съответния конкретен момент, към който се налага да бъде
определена.
1.13. Тарифа за таксите (Тарифа) e приложение към настоящите Общи условия,
представляваща неразделна част от тях и съдържаща таксите, които клиентът дължи на
ПОРШЕ при и по повод изпълнението на лизинговия договор при посочените в тях условия.
ПОРШЕ публикува всички изменения на Тарифата на 15-то число от месеците март, юни,
септември и декември на календарната година на своя интернет сайт: www.porscheleasing.bg.
В случай че клиентът не възрази писмено в срок до една седмица от съответното публикуване,
публикуваните изменения придобиват обвързваща сила за клиента от момента на тяхното
публикуване.
1.14. Всякакви цитирани в текста членове с номерация без други пояснения означават
членове от настоящите Общи условия.
1.15. Финансова Група Порше България са Порше Лизинг БГ ЕООД, ЕИК 131283654, Порше
Мобилити БГ ЕООД, ЕИК 203261484 и Порше Иншуърънс Брокер БГ ЕООД, ЕИК 175167480,
които по силата на Споразумение от 23 май 2018 г. са съвместни администратори по
отношение на съвместно обработваните от тях лични данни.
2.
ПРЕДМЕТ НА ЛИЗИНГОВИЯ ДОГОВОР. ОТГОВОРНОСТИ
2.1.
С лизинговия договор ПОРШЕ предоставя за определен срок на клиента за ползване
собствения си автомобил срещу заплащане на уговорено месечно лизингово възнаграждение.
ПОРШЕ е собственик на автомобила, а клиентът е държател на автомобила за целия срок на
действие на лизинговия договор. С изключение на дължимите от клиента по този лизингов
договор плащания, всички други ползи и изгоди, които са резултат от използването на
автомобила по предназначението му, са за клиента.
2.2.
Отговорността на ПОРШЕ по чл. 344, ал. 1 от Търговския закон във вр. с чл. 230 от
Закона за задълженията и договорите се изчерпва с осигуряване на съответствие между
заявката на клиента и автомобила, който ПОРШЕ му предава за ползване, ако такава отделна
заявка съществува. Клиентът може да претендира само за такива спецификации на
автомобила, каквито изрично, предварително и писмено е заявил на ПОРШЕ, че желае да има
автомобилът. В противен случай ПОРШЕ дължи само предаване на автомобил от съответната
марка, модел и модификация, както и доколкото са индивидуализирани в лизинговия договор.
Всякакви уговорки на клиента с предходни доставчици или собственици на автомобила, ако
има такива, нямат действие по отношение на ПОРШЕ и не могат да му се противопоставят.
Ако при предаването се констатира, че автомобилът не съответства на заявката на клиента
или има явни недостатъци, клиентът има право да откаже приемането на автомобила, като
изпълнението на лизинговия договор се отлага до отстраняването им. Ако и доколкото ПОРШЕ
отговаря за това по смисъла на предходния абзац, несъответствията се отстраняват от
ПОРШЕ, а в обратния случай – от клиента за негова сметка, като разходите, възникнали във
връзка с отложеното изпълнение на лизинговия договор,са също за сметка на клиента.
За скрити недостатъци на автомобила, които са били налични към момента на предаването
му, но не са могли да бъдат установени при обикновения му оглед, отговаря ПОРШЕ, освен
ако: а) клиентът със своите действия и/или бездействия е причинил повредите и/или е
допринесъл за увеличаване на недостатъците и/или повредите, така че е невъзможно да се
установи кои от тях са били налични към момента на предаване и кои са възникнали
впоследствие, и/или б) клиентът със своите действия и/или бездействия е причинил частична
или пълна невъзможност за реализиране на правата по фабричната гаранция на автомобила
(например, но не само: неправилна или различна от предвидената от производителя
експлоатация, използване на непредписани от производителя или некачествени консумативи и
части, извършване на ремонт или опити за ремонт от неоторизирани от ПОРШЕ или от
производителя лица и др. подобни), в които случаи отговорността за отстраняването на тези
недостатъци е на клиента. Когато, съобразно настоящия параграф, за недостатъка отговаря
ПОРШЕ, за срока на отстраняването му клиентът се освобождава от задължение за
заплащане на лизингови възнаграждения, като срокът на лизинговия договор се удължава
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съответно. Когато, съобразно предходното изречение, за недостатъка отговаря клиентът, за
срока на отстраняването му клиентът продължава да заплаща лизингови възнаграждения.
2.3.
След предаване на автомобила отговорностите и разходите по неговата експлоатация,
поддръжка и ремонти, извън тези, посочени в член 2.4, се разпределят между страните, както
следва:
2.3.1. Освен ако изрично е уговорено друго между страните, всички разходи за ремонти на
автомобила в обхвата на фабричната гаранция на автомобила и покрити от същата са изцяло
за сметка на ПОРШЕ.
2.3.2. Всички разходи за експлоатация, поддръжка и ремонти на автомобила, извън тези по
член 2.3.1, включително, но не само: консумативни разноски за ползването на автомобила
(например подмяна на масло и други течности, филтри, крушки, чистачки и други подобни),
разходи за подмяна на части, които са резултат от нормалната експлоатация и амортизация за
съответния пробег и години (например подмяна на спирачни накладки и/или дискове,
съединителни дискове, ремъци, ролки, лагери, амортисьори, изпускателни тръби и други
подобни), разходи за гориво, разходи за почистване, разноски за паркиране и съхранение на
автомобила, са за сметка на клиента.
2.4. Рискът от увреждане или загуба на автомобила (като понятието "загуба" включва
погиване, унищожаване, както и всякаква форма на противозаконно отнемане от трето лице,
всякакви форми на конфискация, задържане, както и всякакви други подобни актове на
отнемане на фактическата власт върху лизинговия автомобил), се носи от ПОРШЕ, освен ако:
а) увреждането или загубата е виновно причинено от клиента и/или от трето лице, на което
клиентът пряко или непряко е предоставил автомобила; и/или б) клиентът и/или третото лице
със своите действия и/или бездействия е довело и/или е създало предпоставки до отказ от
страна на застрахователя за пълно или частично изплащане на застрахователно обезщетение;
и/или в) клиентът е в нарушение на действащото законодателство в държавата на ползване на
автомобила и/или условията по застраховките на автомобила, и/или Рамковия договор, и/или
Общите условия, и/или лизинговия договор и във връзка със или по време на това нарушение
е настъпило съответното увреждане или загуба; и/или г) увреждането или загубата на
автомобила представляват изключен или непокрит риск по застраховките на автомобила.
Когато рискът от увреждане или загуба се носи от клиента съобразно предвиденото в
настоящия абзац, клиентът е длъжен да обезщети ПОРШЕ за всяка претърпяна вреда, за
която не е получено въобще или е получено частично застрахователно обезщетение, и за
всички допълнителни разходи в тази връзка. Задължението на клиента да обезщети ПОРШЕ
отпада, ако автомобилът е ремонтиран за сметка на клиента в сервиз на официалния
вносител или оторизиран от него сервиз за съответната автомобилна марка.
2.5. В случаите, когато за целите на изпълнение на лизинговия договор ПОРШЕ е придобило
автомобила по възлагане от клиента и във връзка с това придобиване е заплатило разходи
към трети лица, включително, но не само нотариални такси, данък по ЗМДТ и др. подобни,
клиентът се задължава да възстанови тези разходи на ПОРШЕ в 14-дневен срок от датата на
получаване на автомобила.
2.6. Клиентът няма право да отчуждава, да обременява с тежести или да отдава автомобила
за ползване на трети лица. По-специално клиентът няма право:
- да отчуждава автомобила;
- да предоставя автомобила на трети лица под наем, на лизинг или по друг сходен начин,
освен ако е получил предварителното писмено съгласие на ПОРШЕ;
- да използва автомобила за целите на такси, рент-а-кар, шофьорски курсове, или други
подобни специфични цели, свързани с рискове или амортизация, по-високи от обичайното,
освен ако е получил изрично предварително писмено съгласие от ПОРШЕ за това;
- да сключва каквито и да е договори и други правни сделки относно автомобила без
предварителното съгласие на ПОРШЕ;
- да залага автомобила;
- да застрашава по какъвто и да е начин собствеността или владението на ПОРШЕ върху
автомобила.
Неспазването или нарушаването на което и да е условие по настоящия член поражда правото
на ПОРШЕ да прекрати лизинговия договор без предизвестие съгласно член 12.2.1.
2.7.
Клиентът е длъжен да държи и третира автомобила като собственост на ПОРШЕ.
2.8.
Клиентът е длъжен да уведомява незабавно ПОРШЕ за всеки спор или за възможни
претенции на трети лица спрямо автомобила.
2.9.
Клиентът е длъжен да уведомява ПОРШЕ за всяко фактическо състояние на нещата
или всяко действие на трето лице, отнасящо се до автомобила или за започнати или очаквани
действия по принудително изпълнение, например конфискация, отнемане или други от страна
на трети лица и насочени към автомобила. Клиентът е оправомощен и задължен да вземе
всички необходими мерки и да предприеме действия в защита на правата на собственост на
ПОРШЕ, включително и в случаите, когато това поражда разноски за клиента.
2.10. Ако срещу клиента бъде образувано производство по несъстоятелност или бъде
открито производство по ликвидация или клиентът изпадне в неплатежоспособност или
свръхзадлъжнялост по смисъла на Търговския закон, дори срещу него да не е образувано
производство по несъстоятелност, той е задължен да уведоми незабавно за това ПОРШЕ. В
такива случаи ПОРШЕ има право да прекрати лизинговия договор и/или да изиска незабавно
предаване на автомобила. В случай на несъстоятелност или ликвидация клиентът е длъжен да
уведоми синдика или ликвидатора за собствеността на ПОРШЕ върху автомобила.
2.11. ПОРШЕ има право да означава върху автомобила по видим начин правото си на
собственост. Клиентът няма право да премахва, поврежда или закрива поставените
означения.
2.12. В случаите, когато през срока на действие на лизинговия договор в резултат на
унищожаване, липса или брак на автомобила, или по други, предвидени в закон причини, за
ПОРШЕ възникне задължение да заплати данък върху добавена стойност и/или да направи
корекции във връзка със заплатения данък върху добавената стойност или данъчния кредит за
този автомобил и ако в конкретния случай рискът от увреждането или погиването на
автомобила се носи от клиента съобразно член 2.4, то клиентът дължи на ПОРШЕ
заплащането на цялата сума на същия този данък, корекция или кредит, стига същата да не е
покрита ефективно от застрахователно обезщетение. Това задължение на клиента възниква
на тук посоченото самостоятелно основание и е независимо от всякакви други негови
задължения по лизинговия договор и по Общите условия. Клиентът може да се освободи от
това свое задължение, само ако предостави на ПОРШЕ такива доказателства или средства,
които съгласно действащия закон освобождават ПОРШЕ от задължението за заплащане на
данък върху добавена стойност и/или корекции във връзка със заплатения данък върху
добавената стойност или данъчния кредит.
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2.13. ПОРШЕ не поема никаква отговорност относно каквито и да било данъчни ефекти за
клиента във връзка със сключването на лизинговия договор или с ползването на автомобила.
В допълнение, ПОРШЕ не носи отговорност и относно възможностите на клиента да ползва
данъчен кредит по Закона за данъка върху добавената стойност.
3.
ПРИЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛА
3.1.
Освен ако е предвидено друго в лизинговия договор, автомобилът се предава на
клиента на датата, посочена в писменото уведомление на ПОРШЕ до клиента, че автомобилът
е готов за предаване. Ако друго не е предвидено в лизинговия договор, предаването се
извършва в оторизиран сервиз на официален вносител на съответната марка или негов
оторизиран дилър или по мястото на съхранението му, за което ПОРШЕ информира клиента в
писменото уведомление по предходното изречение. Клиентът приема автомобила в
състоянието му към момента на предаването. За действителността на предаването се съставя
писмен приемо-предавателен протокол, който трябва да бъде подписан от ПОРШЕ, от клиента
и от съответното трето лице, което съхранява или предава автомобила, за да е действителен.
Всякакви недостатъци на автомобила следва да се впишат в протокола. В случай че в
протокола няма вписани възражения от страна на клиента, се смята, че автомобилът е приет в
безупречно състояние, което съответства на заявката на клиента.
3.2.
Закъснения в предаването, за които ПОРШЕ не носи отговорност, включително
закъснения по вина на трети лица, не засягат действителността на лизинговия договор.
Клиентът следва да приеме автомобила на датата, посочена в писменото уведомление на
ПОРШЕ по член 3.1. Ако клиентът без основание не се яви, за да приеме автомобила, и/или не
приеме автомобила в деня, определен в писменото уведомление на ПОРШЕ по член 3.1, и/или
не подпише приемо-предавателния протокол за автомобила, клиентът дължи на ПОРШЕ
неустойка за всеки ден закъснение в размер на 1/30 от месечното лизингово възнаграждение,
както и обезщетение за всички разходи, направени от ПОРШЕ във връзка с автомобила,
свързани с по-късното приемане от клиента. Когато закъснението на клиента продължи
повече от 10 (десет) календарни дни, ПОРШЕ може да развали лизинговия договор съобразно
член 12.2.1, като в този случай се прилага съответно член 13.1. В такива случаи на разваляне
на лизинговия договор клиентът дължи на ПОРШЕ допълнително неустойка, равна на 15% от
стойността на лизинговия обект плюс 300 лева.
3.3.
Автомобилът се предава на клиента, след като последният извърши първоначалното
плащане съобразно предоставената му покана за плащане и при условие, че лизинговият
договор е надлежно подписан и влязъл в сила.
3.4.
Ако не е уговорено друго между страните, клиентът поема освен разходите по член
2.3.2 и всички съпътстващи разходи, които са свързани с държането и ползването на
автомобила през целия срок на лизинговия договор като данък върху превозните средства и
всички други данъци и такси, които съществуват или могат да бъдат въведени във връзка с
ползването на автомобила, задължителни технически прегледи, винетни стикери и др. В
случай че ПОРШЕ заплати вместо клиента разходи от подобен вид, то клиентът е длъжен да ги
възстанови на ПОРШЕ в рамките на 3 (три) календарни дни от получаването на покана
(фактура) за плащане. Когато се предвиждат различни срокове за заплащане на някои данъци
или разходи, дължими от собственика на автомобила, или възможност за заплащане на части,
ПОРШЕ има право да избере в кой момент и в какъв размер да заплати тези задължения, като
клиентът няма право на възражение относно срока на плащане и дължи на ПОРШЕ
възстановяване на платените данъци/разходи в пълен размер в рамките на 3 (три) календарни
дни от получаването на покана (фактура) за плащане.
3.5.
От деня на приемането на автомобила клиентът е длъжен да заплаща редовно
дължимите лизингови възнаграждения за целия срок на лизинговия договор съобразно член
5.1 и в съответствие с уговореното в лизинговия договор и плана за плащане към него.
3.6.
Регистрацията на автомобила се извършва от ПОРШЕ. Разноските в тази връзка са за
сметка на ПОРШЕ или клиента, в зависимост от уговореното в лизинговия договор. В случай
че през срока на лизинговия договор се налага пререгистрация на автомобила, същата се
извършва от ПОРШЕ, като Клиентът заплаща съответната такса по Тарифата.
3.7.
ПОРШЕ предава автомобила на клиента с всички оригинални ключове, с които
автомобилът е предаден от неговия доставчик. Допълнителен ключ може да бъде изработен
след отправена писмена заявка от клиента до ПОРШЕ. Изпълнител на поръчката по
предходното изречение е производителят на автомобила или оторизирано от него друго лице.
Всички срокове и условия на поръчката се определят от нейния изпълнител. Клиентът поема
всички разходи за изработката на новия ключ, както и съответната такса по Тарифата.
Клиентът е длъжен да уведомява незабавно както ПОРШЕ, така и застрахователя винаги,
когато някой от получените ключове бъде изгубен или повреден. Изработката на нови ключове
е винаги за сметка на клиента.
4.
ЗАСТРАХОВКИ
4.1.
За целия срок на лизинговия договор и до връщането на автомобила на ПОРШЕ,
автомобилът се застрахова със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и
имуществена застраховка „Каско“ в полза на ПОРШЕ. Страните могат да уговорят и други
застраховки. Застраховките се сключват при застрахователи, с които ПОРШЕ има договорни
отношения. Клиентът има право да избере застраховател и резервен застраховател измежду
тези застрахователи, като за целта преди сключването на застраховката ПОРШЕ предоставя
на клиента актуален списък на същите. Ако клиентът не упражни изрично правото си в срок до
3 дни от получаване на списъка, изборът се извършва от ПОРШЕ.
4.2.
Застраховките на автомобила се сключват и подновяват от ПОРШЕ, освен ако е
уговорено друго между страните. Всяка сключена от ПОРШЕ имуществена застраховка „Каско“
на автомобила изпълнява в отношенията между ПОРШЕ и клиента функцията на гаранция за
изпълнението на задълженията на клиента по лизинговия договор. На това основание всички
разходи по застраховката и свързаните с това допълнителни плащания са за сметка на
клиента, който ги заплаща като част от лизинговото възнаграждение или отделно, в
зависимост от посоченото в лизинговия договор. Клиентът покрива разходите по вграждане на
съответни системи за сигурност на автомобила. Клиентът получава оригинал от
застрахователната полица за застраховка „Гражданска отговорност“ и копие от
застрахователната полица за застраховка „Каско“.
4.3.
В случаите, в които клиентът възнамерява да предприеме пътуване извън територията
на Република България с автомобила, клиентът е длъжен предварително да уведоми ПОРШЕ
и да поиска от ПОРШЕ да му предостави съответните добавъци към застраховките
„Гражданска отговорност“ и „Каско“ с териториална валидност извън територията на България
(“Пълно каско за чужбина" и „Зелена карта“) , както и съответното пълномощно, ако такива са
необходими и /или налични. Клиентът е длъжен да отправи искането по предходното
изречение писмено и не по-късно от 3 (три) работни дни преди лизинговият автомобил да
напусне страната. Разноските в тази връзка са определени в Тарифата за таксите и са за
сметка на клиента. Клиентът е длъжен да ползва и управлява автомобила само в държавите,
за които застраховките покриват изцяло всички рискове по отношение на автомобила, и в
съответствие с всички условия, предвидени в тях, като няма право да ползва автомобила по
такъв начин или в такива региони, които биха довели до частично или пълно отпадане на
валидността и/или действието на застраховките. Клиентът е отговорен пред ПОРШЕ за всички
произлезли от неспазване на това задължение вреди.
4.4.
След всеки случай на изплатени обезщетения по застрахователни щети ПОРШЕ има
право да доплаща съответния процент от застрахователната премия на застрахователя, така
че да остане покрита пълната стойност на автомобила (дозастраховане). В тези случаи
клиентът дължи така направените разходи за дозастраховането в срок от 3 (три) календарни
дни от получаването на покана (фактура) за плащане.
4.5.
Ако клиентът избере услугата "разсрочено плащане на застрахователната премия", той
заплаща на ПОРШЕ сумата на премията на няколко последователни вноски в рамките на една
година. В тези случаи номиналният процент на застрахователната премия се увеличава
съгласно Тарифата. Клиентът определя дали ще ползва тази услуга, както и броя на вноските
за първата година от срока на лизинговия договор при сключване на лизинговия договор.
Клиентът е длъжен да заявява писмено до ПОРШЕ желанието си да ползва разсроченото

плащане на премията за всяка отделна следваща година не по-късно от 30 (тридесет)
календарни дни преди началото на тази година. При липса на писмено заявление в този срок
премията се заплаща за цялата следваща година по начина, по който е била заплащана през
предходната година, или еднократно - по преценка на ПОРШЕ.
4.6.
Клиентът е длъжен да изпълнява всички условия, необходими за запазване действието
на сключените застраховки. Клиентът е длъжен освен всичко друго да осигурява своевременен
оглед и заснемана на автомобила съобразно изискванията на застраховката, така че да се
гарантира непрекъснатост на действието и валидността на застраховката. Клиентът е
отговорен пред ПОРШЕ за всички произлезли от неспазване на това задължение вреди.
4.7.
Клиентът няма право да сключва, да изменя или да прекратява каквито и да е
застраховки относно автомобила без предварителното писмено разрешение на ПОРШЕ.
Клиентът може да представлява ПОРШЕ пред застрахователи само с цел необходимо
съдействие при уреждане на застрахователни щети.
4.8.
Клиентът заявява, че е запознат с всички условия на застраховките за автомобила,
включително Общите условия на съответния застраховател, и се задължава стриктно да
спазва тези условия.
4.9.
ПОРШЕ има право да прекрати предсрочно действаща застраховка „Каско“ относно
автомобила в случаите, когато по преценка на ПОРШЕ застрахователят със своите действия
или бездействия застрашава интересите на страните по лизинговия договор. В тези случаи
ПОРШЕ има право да осигури незабавно застраховка на същия автомобил при резервния
застраховател, ако такъв е избран от клиента съобразно член 4.1, а при липса на такъв избор при избран от ПОРШЕ застраховател, както и да уведоми клиента за промяната и да го снабди
с копие от новата застраховка, общите условия на новия застраховател и приложенията към
нея. Във всички случаи на предсрочна смяна на застраховател клиентът дължи на ПОРШЕ
заплащане на застрахователната премия по новата застраховка в пълен размер в срок от 3
(три) календарни дни от уведомяването му от ПОРШЕ за сключената нова застраховка. При
възстановяване от застрахователя на част от премията по прекратената застраховка същата
се полага на клиента, като се приспада от другите му текущи задължения към ПОРШЕ. Ако не
са налице други текущи задължения на клиента към ПОРШЕ, възстановените от
застрахователя суми се изплащат на клиента.
4.10. Във всички случаи, когато през срока на лизинговия договор и до връщането на
автомобила на ПОРШЕ се окаже, че липсва валидна застраховка поради каквато й да е
причина, включително когато същата не е удължена/продължена, ПОРШЕ има право да
сключи нова застраховка при друг застраховател. Правилата на предходния член 4.9 се
прилагат съответно.
4.11. Клиентът е длъжен да съхранява в автомобила по всяко време неизползван комплект
документи за изготвяне на двустранен протокол за ПТП съгласно указанията на
застрахователя и действащите закони.
5.
ПЛАЩАНИЯ
5.1.
Падежът на всяко лизингово възнаграждение е петнадесето число на текущия месец.
Клиентът извършва плащането така, че към тази дата плащането да е постъпило по сметката
на ПОРШЕ, в противен случай е налице забава.
5.2.
Всички суми, дължими от клиента по лизингови договор или във връзка с него, за които
в настоящите Общи условия не е предвиде срок за плащане, се дължат в срок от 15
(петнадесет) дни от получаване на покана (фактура) за плащане .
5.3.
ПОРШЕ има право едностранно да измени размера на лизинговото възнаграждение в
който й да е от следните случаи: а) при промяна с повече от 25 базисни пункта (като се има
предвид, че един процент е равен на 100 базисни пункта) на тримесечния EURIBOR към
последно число на предходния месец спрямо стойността му при последната корекция на
лизинговото възнаграждение, респективно спрямо стойността му към датата на предаване на
автомобила, ако до момента не е извършвана корекция; б) при промяна в цената на
автомобила, настъпила след датата на изпращане на офертата на ПОРШЕ до клиента; в) при
нормативни промени, касаещи данъци, такси или други суми, отнасящи се до собствеността,
ползването или държането на автомобила, и/или осъществяваната от ПОРШЕ дейност по
оперативен лизинг, които влияят върху лизинговото възнаграждение; г) при промяна в
премиите по застраховките за автомобила, когато същите са част от лизинговото
възнаграждение. Измененията се извършват към първо число на месеца, следващ
съответното календарно тримесечие, и е аналогична на съответните промени по предходното
изречение.
5.4.
При забава в плащането на дължими по лизинговия договор суми клиентът дължи
неустойка за забава в размер на 10% годишно плюс основния лихвен процент върху всяка
просрочена сума за целия период на забавата.
5.5.
Всички дължими от клиента суми по лизинговия договор се определят в евро (EUR).
Плащанията на дължимите суми в рамките на България се извършват в лева (BGN) или в
съответната друга официална валута, ако левът бъде изтеглен от обръщение. Изплатената в
лева или в друга валута сума трябва да бъде калкулирана по такъв начин, че получателят на
плащането да не претърпява никакви загуби от разлики във валутните курсове на
обслужващите банки. Плащането се смята за точно направено, само ако отговаря на
условията на предходното изречение и на условието по член 5.1. При калкулирането на
дължимите суми от евро в лева или в съответната друга валута се прилагат фиксираните
обменни курсове или официалните обменни курсове на Българската народна банка.
5.6.
Когато клиентът извършва плащане, което не покрива всичките му задължения към
ПОРШЕ към момента на плащането, се прилага законовото правило относно поредността на
погасяване на задълженията по отделния лизингов договор, а именно: разноски, неустойки,
главно задължение. Клиентът не може да променя тази поредност и тя не зависи от
основанието за плащане, посочено от клиента. Ако към момента на плащането клиентът има
непогасени задължения от няколко лизингови договора с ПОРШЕ, ПОРШЕ определя
едностранно поредността на погасяване на лизинговите договори, като за всеки един лизингов
договор се прилага поредността от изречение първо на този член.
5.7.
ПОРШЕ има право в отделни случаи едностранно да променя поредностите по член
5.6.
5.8.
ПОРШЕ има право да събере от клиента такса в размер, определен в Тарифата за
таксите във всеки случай, когато бъде извършена промяна в лизинговия договор по
инициатива на клиента.
5.9.
Клиентът не може да оправдава забавяне в плащането на дължими суми с
твърдението, че не е получил фактура за тези суми. Липсата на фактура не освобождава
клиента от отговорност за забавено плащане на дължими суми.
5.10. Лизинговият договор съдържа фиксиран годишен лимит на пробег („годишен пробег“) в
километри. Като се умножи годишният пробег по броя на годините в целия срок на лизинговия
договор, се получава размерът на фиксирания лимит за пробег за целия срок на лизинговия
договор („общ пробег“). Ако общият пробег бъде надхвърлен с над 2 500 (две хиляди и
петстотин) километра при връщането на автомобила на ПОРШЕ след края на срока на
лизинговия договор, клиентът дължи допълнително лизингово възнаграждение, което е в
размер на 30% от сумата в евро, определена по следния начин:
а) месечното лизингово възнаграждение се разделя на средномесечния пробег, който пък се
определя, като годишният пробег се раздели на 12;
б) полученото частно се умножава по разликата между реално изминатите от автомобила
километри над общия пробег и 2500.
Ако лизинговият договор бъде прекратен преди изтичане на срока, клиентът дължи
допълнително лизингово възнаграждение, ако реалният пробег на автомобила при връщането
му на ПОРШЕ надвишава лимита на пробега, изчислен пропорционално на база на общия
пробег спрямо изтеклия период от срока на лизинговия договор до предсрочното му
прекратяване. Това допълнително лизингово възнаграждение е в размер на 30% от сумата в
евро, определена по следния начин:
а) месечното лизингово възнаграждение се разделя на средномесечния пробег;
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б) полученото частно се умножава по реално изминатите от автомобила километри над лимита
на пробега, изчислен пропорционално на база на общия пробег спрямо изтеклия период от
срока на лизинговия договор до предсрочното му прекратяване.
5.11. ПОРШЕ не дължи каквото й да е плащане на клиента, ако средномесечният, годишният
или общият пробег не е достигнат от автомобила.
6.
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
6.1.
Във връзка с обезпечаване на паричните задължения на клиента към ПОРШЕ при
сключване на лизинговия договор или в процеса на изпълнението му, ПОРШЕ може да изиска
от клиента да бъдат издадени и евентуално авалирани от трети лица един или повече записи
на заповед, платими на ПОРШЕ или на заповед на ПОРШЕ, и/или да бъдат учредени други
гаранции като залози, банкови или корпоративни гаранции и др. подобни. Издаването на
записите на заповед и учредяването на гаранциите е за сметка на клиента.
6.2.
Ако има издадени записи на заповед, ПОРШЕ има право в случай на неизпълнение на
лизинговия договор или на Общите условия да използва такива записи на заповед за сума,
равна на всички и всякакви непогасени към момента на депозиране на записа на заповед в
съда задължения на клиента по лизинговия договор, независимо от точната сума и падеж на
записа на заповед и дали той е предявен предварително за плащане или не. Клиентът дава
изрично съгласието си издадени от него записи на заповед да се използват по посочения
начин за събиране на всички и всякакви негови задължения във връзка с лизинговия договор,
независимо от точния и падеж, стига същите да са съществували към момента на депозиране
на записа на заповед в съда с оглед издаване на заповед за незабавно изпълнение.
6.3.
При сключване на лизинговия договор или в процеса на изпълнението му ПОРШЕ може
да изиска от клиента да внесе парична гаранция в размер, уговорен между страните, която ще
служи за обезпечаване на точното изпълнение на всички задължения на клиента към ПОРШЕ,
произтичащи от лизинговия договор и Общите условия. ПОРШЕ задържа внесената от клиента
парична гаранция до момента, когато клиентът изплати всички свои парични задължения по
лизинговия договор и Общите условия и изпълни всички други условия по същите. След този
момент ПОРШЕ дължи връщане на паричната гаранция на клиента. ПОРШЕ не дължи на
клиента лихва или друг вид обезщетение за времето, през което е държало гаранцията. В
случай, че лизинговият договор бъде прекратен предсрочно от страна на ПОРШЕ поради
неизпълнение на договорни задължения на клиента, паричната гаранция служи за
обезпечаване на всички вземания на ПОРШЕ, включително неустойки и обезщетения,
възникнали във връзка с прекратяването на лизинговия договор съобразно настоящите Общи
условия.
7.
СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ
7.1.
Ако лизинговият договор е подписан от солидарен длъжник, възниква договорна
солидарност по смисъла на чл. 121 от Закона за задълженията и договорите. В този случай
солидарният длъжник отговаря солидарно с клиента и при същите условия като клиента за
всички задължения, произтичащи от лизинговия договор, по реда и при условията на членове
122-126 от Закона за задълженията и договорите. ПОРШЕ има право да иска изпълнение на
цялото задължение и на всички задължения, произтичащи от лизинговия договор, директно от
солидарния длъжник, без да е необходимо да предявява вземането си съдебно или
извънсъдебно първо към клиента. Отговорността на солидарния длъжник не е ограничена от
никакви срокове извън общата давност за задължението.
7.2.
С подписа си върху лизинговия договор солидарният длъжник декларира, че е запознат
с настоящите Общи условия и с лизинговия договор и приложенията към него, и в частност с
размерите и падежа на лизинговите възнаграждения. Солидарният длъжник е длъжен да
следи за своевременното изпълнение на задълженията по лизинговия договор от клиента. При
неизпълнение на което и да е задължение от страна на клиента в установените в лизинговия
договор и плана за плащанията срокове, солидарният длъжник се счита поканен незабавно да
изпълни съответното задължение без необходимост от допълнително уведомление.
7.3.
Солидарната отговорност между клиента и солидарния длъжник се разпростира и върху
всички последици от неизпълнението, в това число, но не само, договорни неустойки и др.
санкции, законни лихви, разноски и др.
7.4.
Отсрочването или разсрочването на лизингови възнаграждения или други промени по
лизинговия договор, извършени едностранно от ПОРШЕ или по договорка с клиента, имат
действие и по отношение на солидарния длъжник и не водят до прекратяване на
солидарността. ПОРШЕ запазва правата си срещу солидарния длъжник, а последният се
съгласява с това по смисъла на чл. 124 от Закона за задълженията и договорите.
Задължението за уведомяване на солидарния длъжник е на клиента.
7.5.
Вътрешните отношения между клиента и солидарния длъжник и техните основания и
съдържание нямат отношение към ПОРШЕ и не могат да му се противопоставят.
8.
НЕСПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕ
8.1.
Освен неустойките и/или лихвите, предвидени по лизинговия договор, клиентът дължи
такса за администрирането, и доставянето по съответния начин на покани за плащане и
всякакви други съобщения във връзка с лизинговия договор, определена в Тарифата за
таксите.
8.2.
Клиентът е длъжен да заплати на ПОРШЕ всички разходи, свързани с възстановяване
на държането върху автомобила и/или събирането, и/или обезпечаването на изискуеми
вземания по лизинговия договор (съдебни, административни, адвокатски, за вещи лица, за
локализиране и/или изземването на автомобила и др. разходи), в срок от 3 (три) календарни
дни от получане на покана (фактура) за плащане.
8.3.
Клиентът се задължава да уведомява ПОРШЕ за всяко очаквано или вече настъпило
закъснение в плащането. Самото уведомяване не води до удължаване срока за плащане.
8.4.
При забава на плащането от страна на клиента:
8.4.1. Ако клиентът се забави с плащането на едно месечно лизингово възнаграждение с
повече от 15 (петнадесет) календарни дни, ПОРШЕ може да изпрати на клиента писмено
първа покана за плащане. Ако клиентът не плати в рамките на 7 (седем) календарни дни от
получаването, ПОРШЕ може да изпрати по същия начин втора покана за плащане, с която
срокът за плащане се удължава с последващи 8 (осем) календарни дни, с предупреждение, че
след изтичане на срока без да е получено плащане, ПОРШЕ разваля лизинговия договор
поради неизпълнение от клиента. В този случай се приема, че ПОРШЕ е предоставило на
клиента достатъчен допълнителен срок и че от неизпълнението на задължението след втората
покана за плащане се предполага, че клиентът не желае да изпълнява своите бъдещи
задължения по лизинговия договор.
8.4.2. Ако клиентът е забавил плащането на повече от едно месечно лизингово
възнаграждение или ако забавата в плащането на едно лизингово възнаграждение
продължава повече от 60 (шестдесет) календарни дни, ПОРШЕ има право да развали
лизинговия договор и без да е спазена процедурата по член 8.4.1 и без да дава допълнителен
срок за изпълнение.
8.4.3. Изпращането на покани по член 8.4.1 не е задължително. По преценка на ПОРШЕ
прекратяването може да се извърши единствено при спазване на законовите изисквания.
ПОРШЕ има право по собствена преценка да изпраща и други покани и съобщения, освен
посочените в член 8.4.1.
8.5.
Страните са съгласни, че всички посочени в Общите условия срокове са подходящи за
изпълнението на задълженията на клиента.
8.6.
В случай че ПОРШЕ упражни правата си по дадените от клиента обезпечения или
гаранции, в резултат на което тяхната стойност намалее или бъде изчерпана, клиентът се
задължава да предприеме съответните действия, така че стойността им да бъде приведена в
съответствие с уговореното с ПОРШЕ, в рамките на 3 (три) календарни дни от получаване на
покана в тази връзка.
8.7.
По собствена преценка ПОРШЕ може в отделни случаи да се откаже от спазването на
всякакви други срокове или условия при прекратяването на лизинговия договор освен онези,
посочени в императивни законови норми.

8.8.
При забава в плащане от страна на клиента, ПОРШЕ има право да изземе автомобила
и да го задържи до момента, в който клиентът погаси всички свои изискуеми задължения по
лизинговия договор.
9.
ПОДДРЪЖКА И ПОЛЗВАНЕ НА АВТОМОБИЛА
9.1.
Автомобилът следва да се използва съгласно приложимото законодателство,
предписанията на производителя / Доставчика на същия, условията по застраховките на
автомобила, Рамковия договор, Общите условия и лизинговия договор . Клиентът е отговорен
за всички вреди, произлезли от неспазването на това задължение, независимо дали същите са
причинени от клиента или от трети лица.
9.2.
Клиентът е длъжен да поддържа автомобила с грижата на добър търговец, в
съответствие с приложимото законодателство, предписанията на производителя / Доставчика
на същия, Рамковия договор, Общите условия и лизинговия договор. По-специално, клиентът
е длъжен да следи, организира и провежда всички сервизни прегледи, поддръжка и ремонти,
които гарантират нормалното функциониране на автомобила, да следи постоянно за
безупречното, функционално и екологично състояние на автомобила. Клиентът е отговорен за
всички вреди, произлезли от неспазването на това задължение, независимо дали същите са
причинени от клиента или от трети лица.
9.3.
Страните по лизинговия договор се съгласяват, че цялата поддръжка и всички ремонти
на автомобила, включително и такива във връзка с отстраняване на повреди в резултат на
застрахователни събития, задължително ще се извършват само в оторизирани сервизи, които
са означени в сервизната или гаранционна книжка, като ще се да използват само оригинални
части и консумативи, предписани или одобрени от производителя.
9.4.
В случай на нарушения на законови разпоредби, клиентът е отговорен за всички
произлезли от това последици и заплаща всички глоби, административни санкции, такси и
други дължими в тази връзка суми на съответните органи. Във всеки такъв случай, когато
ПОРШЕ е заплатило подобни глоби, административни санкции, такси и други суми, и
свързаните с тях административни разходи, разходи по представителство и/или адвокатски
разноски, такси и др., ПОРШЕ има право да получи от клиента възстановяване на тези разходи
и такса обработка съгласно Тарифата.
9.5.
Всякакви промени в конструкцията на автомобила или добавяне на допълнителни части
и устройства към него може да се извършват само след предварително писмено одобрение на
ПОРШЕ и само в оторизирани сервизи. Добавени части стават собственост на ПОРШЕ без
задължение за обезщетение. Промените, които се налагат от закон, се извършват от клиента
за негова сметка. По-специално, не се допуска използването на неоригинални части и системи
(климатик, резервни части и др.), нито извършването на тунинговане на автомобила (чиптунинг, мотор-тунинг, тунинг на каросерия), което не е допустимо съгласно предписанията на
производителя, дори и когато е извършено от оторизирани сервизи.
9.6.
В случаите, когато вследствие на използването на неоригинално оборудване
(климатик, резервни части и др.) или извършването на тунинг на автомобила (чип-тунинг,
мотор-тунинг, тунинг на шаси), коeто не е допустимо съгласно предписанията на
производителя, настъпят вреди по автомобила, клиентът е длъжен да възстанови на ПОРШЕ
балансовата стойността на автомобила към момента преди настъпването на вредата.
9.7.
В тези случаи ПОРШЕ може да изиска от клиента, вместо възстановяване на
балансовата стойност на автомобила, пълен ремонт на същия за сметка на клиента, който
ремонт да гарантира възстановяването на първоначалното състояние на автомобила ведно с
направените разрешени подобрения.
9.8.
При загубване или унищожаване на ключ, на талон на МПС или на други предмети,
свързани с автомобила, следва да се уведомят незабавно компетентните органи, а също така
и ПОРШЕ.
10.
ИНСПЕКЦИИ НА АВТОМОБИЛА
10.1. Клиентът се задължава да уведомява незабавно ПОРШЕ в писмена форма за всякакви
промени на своето седалище и адрес.
10.2. По искане на ПОРШЕ клиентът е длъжен да осигурява достъп до автомобила по всяко
подходящо време. Ако клиентът осуетява чрез свое действие или бездействие достъпа да
автомобила, ПОРШЕ може да развали лизинговия договор съобразно член 12.2.1.
10.3. В случай че клиентът е в забава с плащането на три поредни месечни лизингови
възнаграждения, за ПОРШЕ възниква правото да извърши превантивна инспекция на
автомобила. Превантивната инспекция представлява извънредна гаранционна мярка в полза
на ПОРШЕ с цел предотвратяване на допълнителни финансови загуби, доколкото
амортизацията на автомобила при липса на ефективно заплащане на лизинговото
възнаграждение също съставлява вреда за ПОРШЕ. Превантивната инспекция се провежда на
определено от ПОРШЕ място, което може да бъде и оторизиран сервиз за съответната марка
автомобили.
10.3.1. Тъй като превантивната инспекция винаги е следствие от неизпълнение на
задълженията на клиента, всички разходи за всяка една превантивна инспекция се носят от
клиента и обхващат както такса за инспекция, така и останалите възникнали във връзка с нея
разходи. Таксата за превантивната инспекция се дължи от клиента в срок до 3 (три)
календарни дни след започването на инспекцията.
10.3.2. С настъпването на падежа на третото поредно неплатено месечно лизингово
възнаграждение за клиента възниква задължението да предостави автомобила на ПОРШЕ за
провеждане на превантивна инспекция. За тази цел клиентът е длъжен да предаде
автомобила до две седмици от настъпването на падежа по предходното изречение на посочен
от ПОРШЕ адрес.
10.3.3. В случай че клиентът не предаде автомобила в срока по предходното изречение или в
случай че клиентът не може да бъде открит на последния посочен от него адрес, за ПОРШЕ
възниква правото незабавно и със собствени средства да локализира, да изземе и да
транспортира автомобила до мястото за превантивната инспекция. В този случай клиентът
дължи отделно възстановяване на всички допълнителни разходи на ПОРШЕ за локализиране
и разходите за транспортиране на лизинговия автомобил, включително, когато разходите са за
наемане на специализирани фирми за тази цел. Тези разходи са определение по размер в
Тарифата и се дължат от клиента в срок до 3 (три) календарни дни от датата на получаване на
покана (фактура) за плащане.
10.3.4. За целия период на превантивната инспекция клиентът е длъжен да заплаща
месечните лизингови възнаграждения.
10.3.5. В случаите, в които ПОРШЕ упражнява свои права по член 90 от Закона за
задълженията и договорите, клиентът дължи на ПОРШЕ такса паркинг съгласно Тарифата за
таксите за целия период на упражняване на тези права.
10.3.6. В случаите по член 10.3.3 клиентът се задължава да оказва пълно съдействие на
ПОРШЕ или на упълномощените от него лица за локализирането или за изземването на
автомобила. Клиентът се задължава да посочи на тези лица местонахождението на
автомобила и да им осигури пълен и необезпокояван достъп до него за целите на
превантивната инспекция.
11.
ЧАСТИЧНИ ЩЕТИ. ТОТАЛНА ЩЕТА. КРАЖБА
11.1. При настъпване на събитие, което уврежда автомобила, клиентът е длъжен да уведоми
незабавно ПОРШЕ в писмена форма, а когато увреждането представлява застрахователно
събитие – застрахователя и/или съответните компетентни органи по реда и в съответните
срокове, предвидени в закона и в застраховките. Клиентът е длъжен да вземе всички
необходими мерки за документирането на събитието и по-специално да осигури получаването
на всички необходими документи, както и да предприеме всички необходими действия за
защита на правата и интересите на ПОРШЕ и пълно покриване на претърпените вреди. Поспециално, при настъпване на пътно-транспортно произшествие клиентът се задължава да
вземе на място всички необходими мерки за документирането на пътно-транспортното
произшествие и да осигури получаването на всички необходими документи (протокол за ПТП
от пътна полиция и всички други документи предвидени от закона или от застрахователния
договор), да го регистрира незабавно при съответния застраховател съобразно изискванията
на застраховката и да уведоми ПОРШЕ писмено за щетата.
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11.1.1. Ако увреждането на автомобила подлежи на поправяне според ПОРШЕ и/или
застрахователя, лизинговият договор не се изменя по никакъв начин и клиентът е длъжен да
заплаща месечните лизингови възнаграждения, независимо от продължителността на
ремонта. ПОРШЕ няма да даде съгласието си за ремонт, респективно няма да даде поръчка за
ремонт на повредите по автомобила, докато клиентът не изпълни всички свои текущи
договорни задължения към ПОРШЕ. Ако застрахователят не заплати застрахователно
обезщетение за това събитие или заплатеното застрахователно обезщетение не покрива
изцяло причинените вреди, клиентът дължи заплащане на всички разходи за отстраняване на
вредите или онази част от тях, останала непокрита от застрахователното обезщетение, когато
рискът се носи от клиента съгласно член 2.4. Клиентът няма право на възражения срещу
ПОРШЕ относно оценката на вредите, дадена от застрахователя.
11.1.2. Ако увреждането на автомобила не подлежи на поправяне според ПОРШЕ и/или
застрахователя (тотална щета), лизинговият договор се прекратява от момента на настъпване
на събитието. Ако застрахователят не заплати застрахователно обезщетение за това събитие
или заплатеното застрахователно обезщетение не покрива изцяло причинените вреди,
клиентът дължи заплащане на балансовата стойност на автомобила към момента на
настъпване на събитието или за онази част от нея, останала непокрита от застрахователното
обезщетение, когато рискът се носи от клиента съгласно член 2.4. При всички случаи клиентът
дължи на ПОРШЕ и всички дължими до момента на прекратяването лизингови възнаграждения
и други дължими плащания по лизинговия договор. Страните се съгласяват, че от
петнадесетия ден след датата на получаване на писменото уведомление по член 11.1 до
произнасянето на застрахователя и/или ПОРШЕ относно възможността за поправяне на
автомобила – което от двете настъпи първо, клиентът спира плащането на месечни лизингови
възнаграждения.
11.2. При кражба на автомобила клиентът е длъжен незабавно да съобщи за кражбата в найблизкото полицейско управление, да информира незабавно ПОРШЕ в писмена форма и
застрахователя по реда и в съответните срокове, предвидени в застраховките. Клиентът е
длъжен да вземе всички необходими мерки за документирането на събитието и по-специално
да осигури получаването на всички необходими документи, както и да предприеме всички
необходими действия за защита на правата и интересите на ПОРШЕ и пълно покриване на
претърпените вреди. В случаите на кражба лизинговият договор се прекратява от момента на
настъпване на събитието. Ако застрахователят не заплати застрахователно обезщетение за
това събитие или заплатеното застрахователно обезщетение не покрива изцяло причинените
вреди, клиентът дължи заплащане на сумите, посочени в чл. 11.1.2, изречения второ, когато
рискът се носи от клиента съгласно член 2.4. При всички случаи клиентът дължи на ПОРШЕ и
всички дължими до момента на прекратяването лизингови възнаграждения и други дължими
плащания по лизинговия договор. Страните се съгласяват, че от петнадесетия ден след датата
на получаване на писменото уведомление по член 11.2 до произнасянето на компетентните
органи относно квалификацията на загубата на автомобила или на застрахователя относно
плащането/отказа от плащане на застрахователно обезщетение – което от двете настъпи
първо, клиентът спира заплащане на месечни лизингови възнаграждения .
11.3 . Ако до получаване от ПОРШЕ на застрахователното обезщетение за кражба на
автомобила, автомобилът бъде намерен и върнат обратно на ПОРШЕ, то се счита, че
основанията за прекратяването на лизинговия договор по член 11.2 са отпаднали, поради
което същият остава в сила, като ПОРШЕ се задължава да предаде отново автомобила на
клиента. От по-ранната от двете дати - датата, когато автомобилът е предаден отново на
клиента, или изтичането на 5 (пет) календарни дни от получаването на уведомление от
клиента, изпратено му от ПОРШЕ, че автомобилът е намерен, клиентът дължи лизинговите
възнаграждения и другите плащания по лизинговия договор, а срокът на лизинговия договор се
удължава съответно с периода на липсата на автомобила. В допълнение, когато рискът се
носи от клиента съгласно член 2.4., клиентът възстановява на ПОРШЕ и всички разходи,
направени от ПОРШЕ във връзка с удължаването на срока на лизинговия договор, както и
вредите, настъпили от обезценката на остатъчната стойност на автомобила поради
удължаването на срока на лизинговия договор.
12.
СРОК НА ЛИЗИНГОВИЯ ДОГОВОР. ПРЕКРАТЯВАНЕ
12.1. Лизинговият договор се сключва за определен срок, посочен в него. Лизинговият
договор се прекратява с изтичането на уговорения срок. Срокът може да се продължи само
писмено по съгласие на двете страни.
12.2. Лизинговият договор може да бъде прекратен преди изтичането на срока:
12.2.1. От страна на ПОРШЕ чрез разваляне по реда и при условията на член 87 от Закона за
задълженията и договорите поради неизпълнение на клиента, когато:
в резултат на държането и/или ползването му автомобилът е приведен от клиента в
състояние, което затруднява нормалната му употреба или намалява неговата пазарна
стойност (извън нормалната амортизация според правилата за обичайно изхабяване на
ПОРШЕ), или в резултат на това, че не са спазени изискванията на производителя на
автомобила относно неговата регулярна поддръжка (не са извършени периодичните
технически прегледи в оторизиран сервиз при достигане на посочените от производителя
изминати километри или изминало време или не са взети мерки за своевременно
отстраняване на възникнали щети по автомобила) или са увредени елементи или части от
вътрешното обзавеждане на автомобила или от външния му вид (боя, външни повърхности,
стъкла, фарове, гуми, джанти, ключалки, ауспух, табелки, външни аксесоари, други) и тези
повреди не са отстранени своевременно;
- клиентът промени седалището си и/или адреса си на управление без да уведоми за това
ПОРШЕ;
- клиентът с действията и/или бездействията си създава опасност за собствеността върху
автомобила;
- клиентът и/или солидарният длъжник дадат или са дали неверни данни за своите доходи и
имущество и/или бъде установено, че имущественото състояние на клиента и/или на
солидарния длъжник съществено се различава от подадената информация, така че не е
имало основание за сключване на лизинговия договор;
- по отношение на клиента и/или на солидарния длъжник е инициирано производство по
несъстоятелност или ликвидация ;
- по отношение на имуществото на клиента и/или на солидарния длъжник се води
принудително изпълнение;
- застрахователна измама (включително и опит за застрахователна измама);
- клиентът без основание не се яви, за да приеме автомобила, и/или не приеме автомобила в
деня, определен в писменото уведомление на ПОРШЕ по член 3.1, и/или не подпише
приемо-предавателния протокол за автомобила, и това закъснение продължи повече от 10
(десет) календарни дни ;
- клиентът не предостави исканите от ПОРШЕ гаранции и обезпечения и/или не възстанови
техния размер, и/или предоставените гаранции и/или обезпеченя станат невалидни;
- в случай че клиентът не поддържа и/или ползва автомобила съгласно настоящия Общи
условия и/или лизинговия договор;
- при ембарго, бойкот, икономически санкции, блокади, ограничения за извършване на
определени сделки и/или осъществяване на определени дейности, наложени с нормативен
акт, засягащи клиента и/или дейността му и възпрепятстващи изпълнението на лизинговия
договор, или при настъпване на други обстоятелства, които по преценка на ПОРШЕ
застрашават или отлагат изпълнението на договорните задължения или клиентът не може
да изпълни договорните си задължения;
- клиентът систематично изпада забава с плащания по лизинговия договор, като по смисъла
на тези общи условия "систематично" означава две или повече забавени плащания;
- при всякакво друго нарушение на задълженията на клиента, произтичащи от лизинговия
договор или от Общите условия.
12.2.2. По взаимно съгласие на страните в писмена форма;
12.2.3. От клиента с писмено 30 (тридесет)-дневно уведомление, но само след изтичане на
пълни 12 (дванадесет) месеца, считано от получаването на автомобила от клиента съобразно

член 3, при условие, че няма дължими и непогасени задължения по лизинговия договор и след
като клиентът заплати на ПОРШЕ неустойката по член 13.3.
12.2.4. В другите хипотези на предсрочно прекратяване, предвидени в Общите условия и/или
лизинговия договор.
13.
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ЛИЗИНГОВИЯ ДОГОВОР
13.1. При всички случаи на предсрочно прекратяване на лизинговия договор, ПОРШЕ има
правото:
13.1.1. Да задържи всички платени до момента лизингови възнаграждения и допълнителни
плащания по тези Общи условия и лизинговия договор, включително първоначалното
плащане;
13.1.2. Да получи от клиента всички дължими към момента на прекратяването и неплатени
лизингови възнаграждения и допълнителни плащания, които съгласно тези Общи условия и
лизинговия договор са за сметка на клиента;
13.1.3. Да получи от клиента възстановяване на пълния размер на всички разходи, които
ПОРШЕ е направило във връзка с автомобила (включително, но не само: за данък върху
превозните средства, други данъци и такси, застраховки и други подобни), които няма да бъдат
възстановени в пълен размер на ПОРШЕ поради предсрочното прекратяване на лизинговия
договор;
13.1.4. Да получи от клиента всички обезщетения, неустойки и всякакви други суми, явяващи се
последица от прекратяването на лизинговия договор, ако има такива, и по-специално
вземанията, свързани с прекратяването на лизинговия договор и тяхното събиране, и
възстановяване на държането върху автомобила (съдебни и административни такси,
адвокатски възнаграждения, разходи по сервиз и поддръжка, разходи за връщане на
автомобила, транспортни разходи и др.)
13.2. В случай на предсрочно прекратяване на лизинговия договор поради неизпълнение на
от страна на клиента (разваляне), ПОРШЕ има право да получи от клиента и допълнителна
неустойка за неизпълнението на лизинговия договор от страна на клиента, произтичаща от
факта на неговото разваляне, равна на балансовата стойност на автомобила към момента на
прекратяването.
13.3. В случай на предсрочно прекратяване на лизинговия договор на основание член 12.2.3,
ПОРШЕ има право да получи от клиента и допълнителна неустойка, чийто размер се определя
в зависимост от месеца на прекратяването на лизинговия договор, броен от получаването на
автомобила от клиента съобразно член 3, както следва:
- при прекратяване, настъпило от 13-ти до 24-ти месец включително: неустойка в размер на
12 (дванадесет) месечни лизингови възнаграждения с ДДС;
- при прекратяване, настъпило от 25-ти до 36-ти месец включително: неустойка в размер на 8
(осем) месечни лизингови възнаграждения с ДДС;
- при прекратяване, настъпило от 37-ти до 48-ти месец включително: неустойка в размер на 6
(шест) месечни лизингови възнаграждения с ДДС;
- при прекратяване, настъпило след 49-ти месец: неустойка в размер на 4 (четири) месечни
лизингови възнаграждения с ДДС.
14.
ВРЪЩАНЕ НА АВТОМОБИЛА
14.1. При прекратяване на лизинговия договор, клиентът е длъжен да върне автомобила на
ПОРШЕ в първия работен ден, следващ деня на прекратяване. В случай на предсрочно
прекратяване на лизинговия договор поради неизпълнение от страна на клиента (разваляне),
ПОРШЕ може след изпращане на уведомлението за прекратяване на лизинговия договор да
изземе автомобила от клиента без допълнително известие. Клиентът няма право на
обезщетение заради подобно изземването на автомобила.
14.2. При всички случаи клиентът се задължава да осигури на ПОРШЕ или на упълномощено
от него лице свободен достъп до своите помещения, както и да не затруднява процеса на
обратно предаване на автомобила. Ако клиентът не върне доброволно автомобила в срок,
ПОРШЕ има право да предприеме всякакви законови действия за принудително изземване на
автомобила. ПОРШЕ може незабавно да обяви автомобила за откраднат/обсебен в полицията,
да предприеме съдебни действия срещу клиента и др. ПОРШЕ има право да издири
автомобила самостоятелно и да го изземе принудително от мястото, където е локализиран
автомобилът. Клиентът дължи възстановяване на всички разноски, възникнали вследствие на
предприемането на тези действия и мерки.
14.3. Автомобилът се връща на посочен от ПОРШЕ адрес, а ако такъв не е посочен – на
адреса на управление на ПОРШЕ.
14.4. При връщането на автомобила страните подписват протокол за връщане на
автомобила, в който се записва действителният пробег и всички видими недостатъци по
автомобила. Ако клиентът откаже да подпише протокола, същият се подписва от един
представител на ПОРШЕ и от един свидетел и придобива обвързваща сила за страните.
14.5. При връщането клиентът следва да приведе за своя сметка автомобила в безупречно
експлоатационно и технически изправно състояние, като се отчита нормалната амортизация
съобразно срока и пробега му според правилата за обичайно изхабяване на ПОРШЕ, като е
длъжен да върне същия в това състояние заедно с всички необходими и допълнително
монтирани принадлежности, оборудване и аксесоари, снабден със сервизна книжка, резервни
ключове и ключовете с техните кодове, предоставени ваучери за сервизно обслужване и
всякакви други принадлежности, получени при предаването на автомобила на клиента. В
случай че клиентът не изпълни тези свои задължения, клиентът следва да заплати на ПОРШЕ
обезщетение за привеждане на автомобила в посоченото в настоящата разпоредба състояние
и за набавяне на липсващите принадлежности, оборудване и аксесоари, ключове, карти,
книжки и др. подобни. Размерът на дължимото обезщетение се определя от ПОРШЕ, като при
спор между страните същото се изчислява от оторизиран сервиз на официален вносител на
съответната марка и/или негов оторизиран дилър, находящ се най-близо до мястото на
съхранение на автомобила. Разходите за подобна оценка са за сметка на клиента.
14.6. Ако преди предаването клиентът не отстрани принадлежащите му принадлежности и
предмети като допълнително оборудване или подобрения, които са били монтирани в
съответствие на Общите условия и лизинговия договор и които се намират в автомобила,
същите преминават в собственост на ПОРШЕ без право на клиента да получи обезщетение.
ПОРШЕ може да предприеме възстановяване на предишното състояние на автомобила за
сметка на клиента, ако от това се очаква повишаване на стойността на автомобила.
14.7. За времето от датата на прекратяване на лизинговия договор до датата на връщане на
автомобила от клиента на ПОРШЕ по реда на настоящия раздел, клиентът дължи на ПОРШЕ
обезщетение, равно на двукратния размер на месечното лизингово възнаграждение за всеки
започнат месец. Допълнително, клиентът дължи на ПОРШЕ и всички разходи, направени от
последния във връзка с автомобила, включително, но не само: разходи за данъци и такси,
застраховки, годишен технически преглед и др. подобни.
14.8. Клиентът декларира и се съгласява, че няма право на обезщетение за вреди за
разкодиране на алармената система и други блокиращи системи в автомобила, които са били
инсталирани без писменото съгласие на ПОРШЕ. ПОРШЕ не отговаря за лични вещи,
оставени в автомобила към момента на възстановяване на държането върху него, независимо
дали е било доброволно или принудително.
15.
ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
ПОРШЕ си запазва правото да изменя Общите условия. За клиента измененията стават
обвързващи от момента, в който той бъде уведомен за тях (по поща, по факс, по електронен
път или по друг подходящ начин) и не възрази писмено до 3 (три) работни дни от
уведомяването.
16.
ПОДСЪДНОСТ
В случай на спор, произтичащ от или във връзка с лизинговия договор, той се отнася пред
родово компетентния съд в град София или пред Арбитражния съд при Българска търговскопромишлена палата – по избор на ищеца. В случай на отнасяне на спора към Арбитражния съд
при Българска търговско-промишлена палата се прилага неговият правилник.
17.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА
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17.1. ПОРШЕ може да прехвърля своите права и задължения по този лизингов договор на
трети лица, без да е необходимо съгласие на клиента за това. В такива случаи клиентът не
може да иска прекратяване на лизинговия договор, ако с това прехърляне не се променят
неговите договорни права и задължения.
17.2. Клиентът има право да иска от ПОРШЕ промяна в страната по лизинговия договор, а
именно заместване на лизингополучателя с друго лице. В този случай ПОРШЕ има право по
собствена преценка и след проверка на платежоспособността на другото лице да приеме или
да отхвърли искането на клиента. За проверката се дължи такса съобразно Тарифата, като в
случаи, че разноските по проверката надвишават съответната такса, допълнителните разходи
са за сметка на клиента. Ако искането на клиента бъде одобрено от ПОРШЕ, заместването
влиза в сила след сключване на тристранно споразумение и само ако заместващото лице
приеме изцяло и безусловно условията на лизинговия договор и на Общите условия към него.
18.
ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЛИЗИНГОВИЯ ДОГОВОР
18.1. С подписване на лизинговия договор, неразделна част от който са настоящите Общи
условия за лизинг, клиентът поема всички произлизащи от лизинговия договор и Общите
условия задължения.
18.2. Лизинговият договор влиза в сила с подписването му и от ПОРШЕ.
18.3. Предпоставка за получаване на съгласие за сключване на лизинговия договор от
страна на ПОРШЕ е предварителна проверка на платежоспособността на клиента и нейният
положителен резултат. Клиентът не може да държи по никакъв начин ПОРШЕ отговорно за
отказ да бъде сключен лизингов договор поради незадоволителност на резултатите от тази
проверка, като резултатите се преценяват изцяло според преценката на ПОРШЕ.
18.4. ПОРШЕ има право по всяко време да поиска от клиента лизинговият договор да бъде
вписан в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ), като клиентът е длъжен да
предостави нотариално заверено съгласие за вписването в предвидената от закона форма
(заявление по образец, изготвено предварително от ПОРШЕ). Разходите по вписването, по
подновяването и по заличаването на вписването са за сметка на клиента. Ако към момента на
отправянето на искането за вписване автомобилът все още не е предаден на клиента, ПОРШЕ
има право да откаже предаването на автомобила до момента, в който получи от клиента
нотариално заверено съгласие за вписването в посочената форма. Ако към момента на
отправянето на искане автомобилът вече е предаден на клиента и той не предостави
нотариално заверено съгласие за вписването в посочената форма до 2 (две) седмици от
получаването на искането, ПОРШЕ може да прекрати лизинговия договор на основание член
12.2.1.

19.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
19.1. Недействителността на отделни разпоредби на лизинговия договор не засяга
валидността на целия лизингов договор. В такива случаи страните следва да заменят
невалидното условие с валидно, респективно с такова, отговарящо на целите и смисъла на
лизинговия договор.
19.2. В случай на противоречие между лизинговия договор и Общите условия, лизинговият
договор има предимство.
19.3. Личните данни на клиента се обработват от Финансова Група Порше България за
целите, на основанията и при всички други условия в Уведомлението за обработването на
лични данни, неразделна част от Информационната бланка, предоставена от клиента при
кандидатстването за лизинг.
19.4. С подписването на лизинговия договор клиентът заявява, че посочените от него в
лизинговия договор адрес за кореспонденция, включително телефон, факс и електронен
адрес, са актуални и верни . Клиентът се задължава да уведомява писмено ПОРШЕ за всяка
промяна в посочените в лизинговия договор адрес за кореспонденция, включително телефон,
факс и електронен адрес, не по-късно от 10 (десет) календарни дни от настъпване на
промяната. Неизпълнението на това задължение освобождава ПОРШЕ от отговорност за
ненадлежно връчени съобщения съгласно изискванията на тези Общи условия, като освен
това клиентът дължи на ПОРШЕ неустойка в размер 150 (сто и петдесет) лева.
19.5. Всяко съобщение, искане или друга кореспонденция между страните следва да бъде в
писмена форма и може да бъде връчена лично, с препоръчана поща, куриер, факс или по
електронен път, на адресите за кореспонденция, посочени по-долу. Всяко съобщение се счита
за получено:
- при лично предаване - на деня на предаване на съответната страна, удостоверено с подпис
на същата;
- при изпращане с препоръчана поща или куриер - на деня на предаване, означен на
обратната разписка;
- при изпращане по факс - в момента на изпращане, при получаване на потвърждение за
изпратено пълно и непрекъснато съобщение;
- при изпращане по електронен път – в момента на постъпването му в информационната
система на адресата.
19.6. Настоящите Общи условия се уреждат по българското право.
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Приложение 1 към Общи условия за оперативен лизинг
ТАРИФА
Описание

Стойност

1

Еднократна такса обслужване

1,5% от цената на автомобила

2

Такса за разглеждане на молби на клиента за изменение на лизинговия договор,
издаване на разрешения или други документи по лизинговия договор, независимо
от това дали молбите са удовлетворени или не

50 BGN

3

Такса изменение на лизинговия договор

250 BGN

Такса разсрочено плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се увеличава със следните проценти:
0,15 процента
сума
0,17 процента
сума
0,27 процента
сума
0,50 процента
сума

а) 2 вноски
4

б) 3 вноски
в) 4 вноски
г) 12 вноски

5

6

7

Такса допълнителен ключ /добавя се към цената на ключа/

50 BGN

Такса за издаване на пълномощно от ПОРШЕ Мобилити БГ ЕООД в полза на
клиента

25 BGN/бр.

Такса за издаване на пълномощно от ПОРШЕ Мобилити БГ ЕООД в полза на
клиента за по-малко от 3 работни дни

40 BGN/бр.

Такса за повторно изпращане на оригинален екземпляр на издаден документ
(фактура, сметка)

2 BGN/бр.

Такса за регистрация на ППС в КАТ + автокомплект

295 BGN

Допълнение към такса за регистрация/пререгистрация на ППС в КАТ със
специален номер
Такса за пререгистрация на ППС при промяна на собствеността без смяна на
регистрационния номер

8

9

от застрахователната
от застрахователната
от застрахователната
от застрахователната

100 BGN
140 BGN

Такса пререгистрация на ППС, собственост на ПОРШЕ Мобилити БГ ЕООД, при
смяна цвят, номер двигател

180 BGN

Такса пререгистрация на ППС, собственост на ПОРШЕ Мобилити БГ ЕООД, при
смяна на регистрационния номер, пускане в движение

240 BGN

Прекратяване регистрация на ППС

100 BGN

Такса дубликат на талон

90 BGN

Временен регистрационен номер

130 BGN

Подновяване на временен регистрационен номер

150 BGN

Вписване на ползвател в талона

90 BGN

Предоставяне на трета регистрационна табела за багажник за превоз на товари

120 BGN

Писмена справка по искане на клиента за състояние на задълженията

20 BGN

Административна такса за доставянето на покани съгл. Член 8.4.1. във връзка с
член 8.1. от ОУ:
10

a) за втора покана
b)
за
трета
покана
и
всяка
следваща
покана
предупреждение/уведомление за прекратяване на лизинговия договор
Такса обработка съгласно член 9.4. от ОУ

100 EUR

12

Такса локализиране и транспортиране съгласно член 10.3.3. от ОУ

1560 BGN

14

Last update: 15.03.2021

15 EUR

11

13

•
•
•

10 EUR
или

Такса зa възстановяване на данък МПС поради дерегистрация и пререгистрация
по вина и искане на клиента
Такса за администриране на документи относно административни наказания за
лизингови активи, наложени в и извън страната.

100 BGN
20 BGN

сумите са окончателни и са с включен ДДС;
сумите по т. 10 от Общата тарифа на ПОРШЕ са необлагаеми съгласно Закона за данък върху добавената стойност;
сумите, посочени в евро, се изчисляват в лева по официалния обменен курс на Българската народна банка.
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