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Условия за покупка на инвестиционни стоки на  
Фесто Производство ЕООД  
 
Следните условия за покупка на инвестиционни стоки се отнасят единствено за всички наши 
съществуващи и бъдещи правни отношения. Всякакви други условия за търговия, продажба или 
доставка на Доставчика, противоречащи на настоящите няма да са обвързващи за нас и с 
настоящото се отхвърлят изрично.  
 
Доставчикът признава изключителната действителност на нашите условия за покупка, дори и ако се 
позовава на собствените си условия за същото. Приемането от наша страна на доставките и 
услугите, предоставяни от Доставчика, или плащането на същите не означава, че приемаме 
условията на Доставчика. Настоящите условия са приложими и при включването на отклоняващи се 
или допълнителни клаузи или такива, които изменят нашите условия, във оферти или писма за 
потвърждение. Такива клаузи се отхвърлят изрично с настоящото.  
 
1. Оферти/ поръчки  
 
1.1. Мострите или офертите на Доставчика не са обвързващи за нас и са безплатни. Поръчките са 
валидни, единствено ако са направени в писмена форма или са потвърдени писмено от нас. Всички 
устни уговорки и договаряния по телефона изискват писмено потвърждение. Единствено 
уговорките, направени в писмен вид по законно обвързващ начин, ще се считат за част от 
договора.  
 
1.2. Всяка поръчка трябва да бъде потвърдена от Доставчика в срок от 7 календарни дни с 
посочване на задължителен срок на доставка.  
 
2. Срок на доставка/неизпълнение/оттегляне  
 
2.1. Доставчикът отговаря за спазване на задължителния срок на доставка, както е посочен в 
съответната поръчка. Промени в сроковете, дължащи се на липса или промяна на документи на 
Фесто, се съобщават в писмен вид.  
 
2.2. Доставчикът се счита, че е в неизпълнение на неговите доставки или други услуги, ако просрочи 
договорения срок. Не се изисква изпращане на предупреждение от Фесто.  
 
2.3. Ако срокът на доставка е просрочен по причини, за които Доставчикът може да бъде държан 
отговорен, същият е длъжен да заплати договорна неустойка в размер на 0,1% от стойността на 
договора за всеки ден на забава на доставката, но максимум 10% от стойността на договора. В 
допълнение към договорната неустойка Фесто може да поиска и обезщетение за нанесени вреди, 
произтичащи от забавата на доставката. Фесто има право да прихваща начислена неустойка от 
дължими плащания към Доставчика.  
 
2.4. В случай на форсмажорни обстоятелства, ограничения пред упражняването на дейността и 
корекции, които са наложителни, трябва да положим усилие за намиране на решение на тези 
случаи в конструктивен диалог. Ако това се окаже невъзможно, си запазваме правото да отложим 
датата на доставка или да се откажем от договора. В тези случаи Доставчикът няма право на 
обезщетение. Искове, дължащи се на форсмажорни обстоятелства, се изключват, освен ако тези 
обстоятелства не са причинени умишлено или в резултат на груба небрежност от страна на Фесто.  
 
2.5. Независимо от гореизложеното, също така имаме право да отложим първоначално 
планираната дата на доставка/приемане с четири седмици, без да изпадаме в забава за 
изпълнение на приемането или да дължим обезщетение.  
2.6. Имаме право, с изпращане на предизвестие, да влизаме в производствения обект на 
Доставчика през обичайното му работно време, за да се уверим, че работата по 
машините/системите, които следва да бъдат доставени, е в ход.  
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3. Изпращане/цени/риск  
 
3.1. Доставчикът доставя цяла система/машина, включително всички резервни части, които се 
изискват за надлежната експлоатация на тази система/машина, по такъв начин, че да бъдат 
постигнати договорените данни и спазени договорените свойства, дори и ако изискуемите отделни 
компоненти не са изброени. Доставчикът ще произведе и инспектира системата/машината, вкл. 
всички части, които ще бъдат доставени, спазвайки съответните екологични изисквания, 
предписания за техническа безопасност и законови разпоредби, приложими за съответните 
договорени продукти, съответните стандарти и разпоредби по DIN, EN, ISO, VDE, инженерни 
стандарти и съобразно най-новите технологии.  
 
3.2. Ние ще уведомим Доставчика незабавно в писмен вид за всякакви несъответствия в 
доставката, веднага след откриването на такива, при спазване на условията за надлежен бизнес 
процес. В тази връзка Доставчикът ще се откаже от правото да възразява срещу закъснели 
уведомления за дефекти. Извършените плащания не представляват потвърждение за надлежна 
доставка. Останалите споразумения по отношение на гаранцията не се засягат от това.  
 
3.3. Договорените окончателни цени са максимални цени и включват всички допълнителни 
разходи, особено опаковъчни и застрахователни, франко мястото на разтоварване в завода на 
Фесто/доставено, мито платено (DDP) съгласно текущо валидните ИНКОТЕРМС. Доставчикът се 
задължава да намали покупната цена в случай на спад в цените, освен ако не бъдат намесени 
споразумения за специални поръчки.  
 
3.4. Рискът ни се прехвърля, едва след пристигане на стоката на мястото на местоназначение.  
 
3.5. Фесто ще извършва плащания, както следва:  
 
3.5.1. за фактура на стойност по-малка от 50 000,00 евро: 14 дни след получаване на фактурата с 
3% отстъпка или 60 дни нето.  
 
3.5.2. за фактура на стойност по-голяма от 50 000,00 евро ще се прилага следното:  
 
3.5.2.1. Ако няма договорено предплащане:  

• 90% след пускането в експлоатация в обекта на Фесто;  
• 10% след края на 4-седмичния изпитвателен период и окончателно приемане без дефекти в 
обекта на Фесто;  

Плащанията са дължими 60 дни нето след получаване на фактура и съответните документи за 
приемане на етапа.  
 
3.5.2.2. Ако бъде договорено предплащане, се прилагат следните разпоредби:  

• 30% след получаването във Фесто на потвърждение на поръчката и банкова гаранция в полза 
на Фесто,  
• 60% след пукането в експлоатация в обекта на Фесто;  
• 10% след края на 4-седмичния изпитвателен период и окончателно приемане без дефекти в 
обекта на Фесто;  

Плащанията са дължими 60 дни нето след получаване на фактура и съответните документи за етапа.  
 
Освен ако не е договорено друго, плащанията за услуги, предоставяни като част от поръчката за 
машини, като разходи за монтаж, транспортиране, обучение и опаковане, се извършват в рамките 
на 60 дни нето без да се правят отстъпки. 
3.6. Авансовите плащания стават дължими само след предоставяне на абсолютна банкова 
гаранция, със срок на валидност най-малко 3 месеца след договорената крайна дата на доставка. 
Банковата гаранция трябва да е за сумата на съответното авансово частично плащане и да е 
безусловна и по текст предварително съгласуван с Фесто. Последното частично плащане изисква 
представяне на така наречената гаранция за добро изпълнение за срока на съответния договорен 
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гаранционен период. В случай на закъснение при доставката, срокът на валидност на банковата 
гаранция се удължава/коригира съответно от Доставчика, без изрично искане от Фесто.  
 
3.7.При договарянето на частични плащания, Доставчикът е длъжен да издава отделна фактура за 
всяко частично плащане.  
 
4. Резервни части и часови ставки  
 
4.1. Доставчикът е длъжен да гарантира доставката на широка гама от резервни части за 
доставяната система/машина за срок от 10 години за закупените от него части и 15 години за 
произведените от него части, считано от окончателното приемане. Доставчикът е длъжен да достави 
и инсталира по наше искане доставените резервни части до 24 часа от уведомяването от страна на 
Фесто. Освен ако не е договорено друго, ценовата листа и стандартните почасови ставки към 
момента на окончателното приемане се считат като фиксирани цени. Всяка корекция в цените се 
договаря в писмен вид, но само до обичайните за пазара максимални корекции през съответната 
година и обективна аргументация от страна на Доставчика.  
 
4.2. Доставчикът предоставя списък на резервните части, който включва източник на доставка, 
пълна техническа документация и срокове за изпълнение.  
 
4.3. Ако някои резервни части не могат да бъдат доставени в рамките на 24 часа, видът на 
запасяването, който трябва да бъде осигурен за тези части, се определя заедно с ръководителя на 
проекта от страна на Фесто, с оглед конкретната специфика на проекта, не по-късно от момента на 
доставяне на системата.  
 
5. Гаранция/отговорност/техническа достъпност  
 
5.1. Освен ако не бъде посочено друго в настоящия раздел, ще се прилагат законовите условия 
относно отговорността и гаранцията, както са определени в българското право и законовите 
разпоредби относно отговорността за вреди, причинени от стоки. Това важи и за всякакви искове 
на наши контрагенти и други трети лица, в случай на вторична покупка или прехвърляне на 
системата/машината. Такива искове са изключителна отговорност на Доставчика, като същият 
следва да ни обезщети за всички вреди и пропуснати ползи, независимо от правните основания за 
такива искове.  
 
5.2. В случаите, в които доставеното има дефекти, недостатъци или несъответствия, Фесто има 
право да върне стоката и да иска обратно цената заедно с разноските за продажбата, да задържи 
стоката и да иска намаляване на цената или да отстрани недостатъците за сметка на Доставчика. 
Ако доставчикът не изпълни писменото ни искане за отстраняване на несъответствието в рамките 
на съответния определен от нас срок, имаме право за сметка на доставчика да предприемем 
необходимите мерки сами или да назначим трето лице да извърши това. Можем и незабавно сами 
да отстраним дребни дефекти или същите да бъдат отстранени за сметка на доставчика след 
съгласуване с него. Ако упражним законното си право да се оттеглим от договора, стоката ще бъде 
върната на мястото на изпращането й за сметка и риск на Доставчика.  
 
5.3. Исковете на Фесто по чл.195 от Закона за задълженията и договорите се погасяват с изтичане 
на три години.  
Доставчикът предоставя три години търговска гаранция на доставяните договорни продукти.  
Гаранционният период започва да тече едва след приключване на процедурата ни за пълно 
приемане на доставената система/машина.  
 
5.4. За резервните части важи същият обхват на гаранцията, както за системата/машината.  
Това не покрива части подлежащи на износване както и консумативи, които следва да бъдат 
определени заедно с отдел „Поддръжка“ на Фесто. Доставчикът гарантира най-добро качество на 
частите, подлежащи на износване, така че подмяната да бъде сведена до минимум. Доставчикът е 
длъжен да гарантира минимална трайност от минимум 3 месеца за всяка подлежаща на износване 
част или консуматив.  
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5.5. Доставчикът гарантира постигането на техническите параметри, така както е предвидено в 
съответното Техническо задание. Всички необходими ремонтни работи (дефекти в дизайна, 
материалите или изработката) са за сметка на Доставчика. В случай на не постигане на 
техническите параметри в рамките на гаранционният срок, то същият се удължава с период от 6 
месеца (с последваща оценка на параметрите на тримесечие).  
 
5.6. Доставчикът декларира, че доколкото му е известно, продуктите, които доставя или техните 
компоненти съдържащи тантал, волфрамит, калай или злато (3TG), не са получени от конфликтния 
регион на Демократична република Конго или съседните страни. Доставчикът е наясно с 
отговорността си да идентифицира използването, източниците и произхода на 3TG в рамките на 
цялата верига на доставки до степен, в която е възможно да се направи това.  
 
6. Компоненти на Фесто  
 
Ако договорените продукти включват или за производството на същите са необходими някакви 
елементи/компоненти от гамата продукти, произвеждани от концерна Фесто, Доставчикът се 
задължава при производството на договорения продукт да използва единствено 
елементи/компоненти на Фесто. Използването на други търговски марки изисква предварителното 
съгласие на Фесто.  
 
7. Прехвърляне на собствеността  
 
7.1. Доставчикът гарантира, че никое трето лице няма права върху доставените стоки. Не 
признаваме запазване на правото на собственост от страна на Доставчика, нито прехвърлянето на 
това право.  
 
7.2. Плащанията не се считат за приемане или прехвърляне на собствеността.  
 
7.3. За момента на прехвърляне на собствеността се прилагат законовите разпоредби, доколкото в 
тези Условия или в договора между страните или приложенията към него не е предвидено нещо 
друго.  
 
8. Предварително приемане на обекта на Доставчика/монтаж, пускане в експлоатация и 
окончателно приемане от Фесто  
 
8.1. За предварителното приемане се изготвя протокол, подписан от Доставчика и от Фесто, който 
не представлява финално приемане, дори и в него да не са посочени забележки, а има за цел 
единствено предварителен контрол на изпълнението. Фесто няма право да откаже предварително 
приемане на основание незначителни несъответствия. Несъответствията се записват в протокола за 
предварително приемане и се отстраняват незабавно от Доставчика преди доставката до Фесто. 
След това отстраняване се извършва ново предварително приемане. Ако в хода на това бъдат 
открити отново несъответствия, които пречат на предварителното приемане, Фесто има право да 
развали договора без даване на предупредителен срок.  
 
8.2. Предварителното приемане, във всички случаи, се извършва официално и в писмен вид. И по-
конкретно, предварителното приемане ще се счита за изпълнено, ако Фесто не е докладвало 
никакви несъответствия по време на или след приключване на процедурата на предварителното 
приемане. Ако не е било възможно успешно да се извърши предварително приемане, дори и при 
предоставен втори опит, поради причини, които не се дължат на Фесто, Фесто може да фактурира 
към Доставчика разходите, произтичащи от всяко следващо приемане, без с това да се засяга 
правото на Фесто да предяви други претенции или упражни други права. Същото се отнася и за 
количествата доставени материали, които надвишават договорените количества (за не вложени в 
машината части и тест-части).  
 
8.3. Монтажът/пускането в експлоатация на планирания предмет на доставката се извършва  
от квалифициран персонал на Доставчика в завода на Фесто и е включена в цената.  
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В случай на несъответствия на системата, открити по време на пускането в експлоатация, тези 
несъответствия се отстраняват незабавно от Доставчика.  
Пускането в експлоатация трябва да приключи най-късно 2 (две) седмици след доставяне на стоката 
на Фесто.  
 
8.4. Монтажът/пускането в експлоатация на предмета на договора ще бъде последван/о от 
изпитвателен етап. Изпитвателният етап е с продължителност 4 (четири) седмици и служи за 
верифициране на оперативността на договорената работа и услуги, и че предметът на договора е 
произведен съгласно Техническо задание. Несъответствията, открити по време на изпитвателния 
етап, се записват съвместно и се отстраняват незабавно от Доставчика. Ако в хода на това бъдат 
открити отново несъответствия, които пречат на окончателното приемане, договорът се счита за 
неизпълнен. Фесто декларира окончателно приемане и признава работата и услугите на Доставчика 
като отговарящи на договорените условия, ако не бъдат открити несъответствия по време на 
изпитвателния етап, или ако всички открити несъответствия са били отстранени преди края на 
изпитвателния етап.  
 
Ако бъдат открити незначителни несъответствия, по избор на Фесто приемането може да се 
извърши при условие за незабавното им отстраняване. В този случай, обаче, имаме право да 
задържим последната вноска до 10% от стойността на договора до окончателното коригиране на 
всички несъответствия.  
 
Ако бъде необходимо второ приемане, поради не отстраняване на незначителни несъответствия, 
Доставчикът е длъжен да плати договорна неустойка в размер на 100,00 евро за всеки отворен 
проблем от протокола за приемане относно безопасността СА040.  
 
8.5. Окончателното приемане във всички случаи се извършва официално и в писмен вид. И по-
конкретно, окончателното приемане ще се счита за изпълнено, ако Фесто не е докладвало никакви 
несъответствия през или след изпълнение на изпитвателния етап. Независимо от окончателното 
приемане, Доставчикът остава отговорен за всички изисквания за безопасност на продуктите и за 
вреди, причинени от стоки, съгласно приложимите законови разпоредби, приложимите насоки и 
приложимите стандарти по отношение на системата/машината, като остава единствено отговорен 
за това.  
 
8.6. Ако не е налице забава по вина на Фесто, окончателното приемане трябва да бъде 
осъществено успешно най-късно 6 (шест) седмици след доставката до Фесто.  
 
Ако крайният срок за успешно окончателно приемане бъде просрочен по причини, за които не 
отговаря Фесто, Доставчикът е длъжен да заплати договорна неустойка в размер на 0,1% от 
стойността на договора за всеки ден на забава на приемането, но максимум 10% от стойността на 
договора.  
 
Фесто има право да поиска и получи обезщетение за вредите и пропуснатите ползи, произтичащи от 
забавената доставка, които надвишават неустойката . Договорната неустойка се приспада от 
всякакви искове за щети, произтичащи от неизпълнение на договора.  
 
9. Права на индустриална собственост  
 
9.1. Чертежи, модели, мостри и инструменти, предоставени от нас или произведени съгласно наши 
инструкции или възложени по наш договор, са наша собственост и не могат да бъдат използвани от 
трети лица или по друг начин предоставяни на разположение на трети лица.  
 
9.2. Доставчикът гарантира, че мострите, марките, моделите, чертежите, описанията и 
документацията, които са му предоставени, както и доставяната машина/система, не са 
обременени с права на трети лица, и по-конкретно да се увери, че не са нарушени права на 
индустриална собственост на трети лица. Доставените стоки трябва да отговарят на нормативните и 
официални изисквания. Във всеки случай Доставчикът е длъжен да ни обезщети за всички искове 
на трети страни, произтичащи от нарушаване на тези права и изисквания.  
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10. Прекратяване  
 
10.1. Фесто има право да прекрати договора по всяко време и без да посочва основания за това 
през времето до приемане на работата и услугите по договора. В този случай Фесто заплаща на 
Доставчика извършената до този момент работа съобразно дела от фиксираната цена. Доставчикът 
няма да има никакви други претенции за възнаграждение.  
 
10.2. Също така , Фесто има право да прекрати настоящия договор, ако Доставчикът преустанови 
извършваните от него доставки или плащания, прекъсне своята работа без основателна причина и 
не възобнови своята дейност или не спази договорените срокове или дати след получаване на 
дадено от Фесто предупреждение с гратисен период. В този случай Доставчикът няма право на 
възнаграждение за неизпълнената и неизползваема част от работата и услугите, извършени към 
този момент.  
 
11. Конфиденциалност  
 
11.1. Страните по договора се задължават взаимно да третират като стриктно конфиденциална 
цялата информация и документация на другата страна, за която изрично е посочено, че е 
поверителна, както и цялата информация/документация, призната като търговска тайна и/или 
фирмена тайна, и да не използва такава информация/документация, да не разкрива такава 
информация/документация на трети лица, или да предоставят такава информация/ документация 
по никакъв начин на трети лица за ползване.  
 
11.2. Предаването на информация и документация няма да се счита за прехвърляне на права на 
собственост и права на ползване върху тази информация или документация. Чертежи, модели, 
образци, мостри и др. не могат да бъдат оповестявани или предоставяни на разположение на 
неупълномощени трети лица по никакъв друг начин.  
 
11.3. Такава информация и/или документация може да бъде копирана единствено в рамките на 
оперативните изисквания и само както е позволено по законодателството за авторското право.  
 
11.4. Всички подизпълнители са длъжни да спазват съответно същите процедури по настоящия член 
11.  
 
11.5. Доставчикът няма право да използва референции/препратки под формата на името / 
фирмата на Фесто, договорно правоотношение с нас или съдържание на дейностите, изпълнявани 
като част от поръчки, без предварителното писмено изрично съгласие от отдел „Закупуване“ на 
Фесто. Като цяло, Доставчикът трябва да се въздържа да използва фирмата и марката Фесто или 
търговската марка „Festo“.  
 
12. Сервиз  
 
12.1. Доставчикът е длъжен да осигури незабавно отстраняване на дефекти от квалифицирани и 
специализирани професионалисти в срок от 24 часа след получаване на искане от наша страна. Ако 
искането е получено от Доставчика след 12.00 ч. в петък, отстраняването на дефектите трябва да 
започне най-късно в 12.00 ч. на следващия понеделник. Същото важи и за национални празници на 
мястото на изпълнение, отстраняването на дефектите трябва да започне най-късно в 12.00 ч. на 
следващия работен ден. Ако Доставчикът повторно виновно не изпълни това свое задължение, той 
е длъжен да заплати договорна неустойка в размер на 500,00 евро за всяко нарушение. Ние имаме 
право да предявим иск за по-високи щети. Това не ограничава правото на Доставчика да 
предостави доказателство за по-малък размер на нанесените щети или загуби. Размерът на 
договорната неустойка се приспада от всякакви искове за щети.  
 
12.2. Допълнително, Доставчикът се задължава да създаде гореща линия за своя сметка, за да може 
да предлага поддръжка по телефона през горепосочените срокове за отстраняване на повреди, 
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считано от първото предварително приемане. Доставчикът е длъжен да се увери, че с него може да 
бъде осъществена връзка по всяко време между горепосочените часове. Доставчикът ще ни 
съобщи телефония номер незабавно при първото предварително приемане.  
 
13. Приложимо право  
 
13.1. Договорните правоотношения между Доставчика и Фесто се уреждат от българското право, 
като се изключва приложението на всички двустранни и/или многостранни споразумения, 
отнасящи се до закупуването на движимо имущество, по-специално на Конвенцията на ООН за 
договорите за международна продажба на стоки от 11.04.1989. Българското право ще се счита за 
приложимо, и в случаите, когато доставките се извършват директно от Доставчика в чужбина.  
 
14. Място на изпълнение. Място на юрисдикция  
 
14.1. Мястото на изпълнение на доставката е съответното местоназначение.  
 
14.2. За всички спорове, произтичащи от договорното правоотношение, компетентният съд по 
нашето седалище в гр. София ще има юрисдикция. Имаме право, обаче да предприемаме правни 
действия на мястото по седалището на Доставчика.  
 
15. Софтуер  
 
15.1. Освен ако не е договорено друго в съответния договор, Доставчикът е длъжен да ни 
предостави минимум неизключително и непрехвърлимо право на ползване, което не е ограничено 
със срок, върху софтуерните и хардуерните продукти и съответната документация.  
 
15.2. Имаме право да правим копия за целите на защита на данните. Освен това, в случай на 
предоставяне на машината/системата на трета страна, ние имаме право да прехвърлим същото на 
нашия клиент в контекста на договорна обработка, при условие че включим препратка към 
всякакви бележки за авторски права на собственика.  
 
16. Застраховка  
 
16.1. Доставчикът се задължава да притежава подходяща застрахователна полица за отговорност за 
вреди, причинени от стоки, и да предостави на Фесто копие от съответното удостоверение за 
сключена застраховка. Доставчикът е длъжен да пази покритието и обхвата на съответната 
застрахователна полица непроменени през срока на договора.  
 
16.2. Подходящо покритие е налице, ако покритието и обхватът на застраховката за отговорност за 
вреди, причинени от стоки на Доставчика покрива обичайните за типа договор, разумно 
предвидими вреди и искове като се има предвид количеството, начина и вида на приложение на 
продукта/продуктите на Доставчика.  
Доставчикът следи застрахователното покритие на своята застраховка за отговорност за вреди, 
причинени от стоки, периодично. Той увеличава застрахователното покритие за своя сметка, ако 
открие причина/и, която/които може/могат да има/т негативно въздействие върху риска от вреди 
или искове или да увеличи/ат риска от вреди или искове.  
 
17. Съответствие 
  
17.1. Доставчикът с настоящото декларира, потвърждава и удостоверява, че той и всички негови 
директори, ръководни служители, работници и подизпълнители са запознати с Кодекса за 
поведение на бизнес партньори на Фесто.  
 
17.2. За осигуряване спазването на Кодекса за поведение на бизнес партньори на Фесто, 
Доставчикът се задължава да предприема всички необходими стъпки за избягване на всякакви 
незаконни действия, особено за избягване на незаконни действия, които могат да инкриминират 
Фесто.  
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Ето защо, в рамките на неговото дружество и/или група, Доставчикът ще предприеме всякакви 
необходими действия и ще стартира всяка необходима система за следене спазването на Кодекса 
за поведение на бизнес партньори на  Фесто от неговите директори, ръководни служители, 
работници и подизпълнители, особено такива действия, които са от съществено значение за 
избягване на корупция или всякакви други престъпни деяния.  
 
18. Общи разпоредби/ изменения /допълнителни разходи/прехвърляне  
 
18.1. Доставчикът може да поиска от Фесто покриване на допълнителни разходи, произтичащи от 
съвместно договорени изменения на и отклонения от офертата, само ако тези изменения или 
отклонения са договорени изрично и вписани в съвместен писмен доклад, или за тях е издадено 
писмено нареждане.  
 
18.2. Инсталационни работи се извършват от Доставчика съобразно съответните разпоредби за 
предотвратяване на злополуки и известните инструкции за сигурността в завода на Фесто.  
 
18.3. Доставчикът се задължава да уведоми Фесто в рамките на задължението му да полага 
необходимата грижа, ако открие уязвими места, които могат да доведат до нуждата от 
допълнителни заявки или намаляване на стойността на работата и услугите.  
 
18.4. Също така, отдел „Закупуване “ на Фесто трябва да бъде уведомен предварително, ако има 
желания и изисквания, които биха довели до допълнителни разходи за Фесто.  
 
18.5. Прехвърлянето от Доставчика на права, вземания или задължения във връзка с настоящия 
договор изисква предварителното ни писмено съгласие, в противен случай е недействително. 


