
Образец 1 

 

ПРОТОКОЛ за ПРЕДАВАНЕ 

 

На ……………… 2018г. в ......................... се сключи този Протокол за Предаване от и между: 

1. Теленор България ЕАД с адрес гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6,  
действащ като представител на и от името на Ифотел 2000 ООД, вписано в Търговския 
регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130460283, (оттук нататък наричано за краткост 
„Търговец“), от една страна, и 

 

2. …………………………………………………….., с адрес ……………………..…………………….., 
(наричан по-долу „Клиентът“), от друга страна, заедно наричани „Страните“ и всеки един от тях 
– „Страната“, 

 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ: 

А. Клиентът е собственик на следния продукт („Използвания Продукт“). 

 
Вид на 

продукта Mодел 
 

IMEI 

смартфон 

 
 

 

Б. Търговецът и Клиентът са съгласни Клиентът да предаде Използвания Продукт на 
Търговеца в това число и правото на собственост върху него. 

С оглед на това, 

 

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

1. Клиентът предава на Търговеца Използвания Продукт и Търговецът получава 
Използвания Продукт и правото на собственост върху него. 

 

2.        Клиентът декларира, че няма лични данни в Използваният Продукт. 

3.        Клиентът декларира, че е съгласен Използваният Продукт да бъде предаден на фирма за 
рециклиране с цел природосъобразно унищожаване на устройството.  

 

4 Клиентът декларира и гарантира, че няма и няма да подава никакви претенции, искания, 
възражения и/или искове срещу Търговеца във връзка с и/или по отношения на Използвания 
Продукт, включително но не само претенции, искания, възражения и/или искове, свързани с 
и/или имащи за предмет дефекти, заплащане от Търговеца на обезщетения, неустойки, лихви, 
предоставяне на продукти на Търговеца, връщане на заплатени суми, права искове и права по 
българския Закон за защита на потребителите („ЗЗП“) и/или българския Закон за задълженията 
и договорите („ЗЗД“), основани на недостатъци и дефекти, права и искове по ЗЗП и/или ЗЗД за 
обезщетение на вреди, причинени от недостатъци и дефекти, и/или всяка друга отговорност за 
недостатъци и дефекти на продукти по ЗЗП и/или ЗЗД. 

 

 

 

За Търговеца:                                                                                  Клиент: 

 

_________________________                                                     __________________________ 

 

…………………/…………………                                                   …………………/………………… 

 


