Д о г о в о р № .............................,
клиентски номер .........................................................
за ползване на услугата Shell Card чрез официален представител

Днес, / ……………………………………./г., в гр. София, между:
“ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, Район “Оборище”, бул.
“Княз Ал. Дондуков” № 11 етаж 7, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
040336507, представлявано от Управител Манол Курдаланов, представляван чрез пълномощно от
Борис Милев – Генерален директор, наричано по-нататък ТОМБОУ, от една страна
и
"..................................................................................." ……..... със седалище и адрес на управление:
град:......................................................................, Пощенски код: ...........................,
ж.к./Ул/Бул.:........................................................................................., №. ........., вход ........, етаж ........,
вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: ......................................................,
представлявано от ................................................................................................................., Управител,
наричано по-нататък ОСНОВЕН КАРТОДЪРЖАТЕЛ, от друга страна, всяка една от тях наричана
поотделно “Страна“, а заедно наричани “Страни“, се сключи настоящият договор при Общи условия
за следното:
1. ПРЕАМБЮЛ
1.1. С подписване на настоящия договор ОСНОВНИЯТ КАРТОДЪРЖАТЕЛ декларира, че е запознат и
приема разпоредбите на Общите условия (ОУ) за ползване на карти за гориво Shell Card,
публикувани в интернет на адрес www.fuelcard.bg и че същите са неразделна част от настоящия
договор. В случай на противоречие между клаузите на Общите условия и настоящия договор,
ще се прилагат клаузите на договора.
1.2. ТОМБОУ е официален представител на картите Shell Card и като такъв има право да ги
предоставя за ползване на своите клиенти.
1.3. Правата и задълженията по договор ще се регулират от Общите условия, които са представени
от ТОМБОУ на ОСНОВЕН КАРТОДЪРЖАТЕЛ при сключване на договора.
2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ НА КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ
2.1. ТОМБОУ в качеството си на официален представител за карти Shell Card предоставя на
ОСНОВНИЯ КАРТОДЪРЖАТЕЛ правото да използва карти Shell Card, за да получава доставки на
стоки и услуги при условията на отложено заплащане съгласно условията за използването на
картите, уредени от настоящия Договор и ОУ.
3. КРЕДИТЕН ЛИМИТ
3.1. Страните определят максимален кредитен лимит за Доставки чрез Shell Card на стойност
…………………………….. (с думи: …………………………………………………………………………….……) лева с ДДС.
4. ГАРАНЦИИ
4.1. Предвид отложения характер на плащането, ОСНОВНИЯТ КАРТОДЪРЖАТЕЛ предоставя на
ТОМБОУ следния/те вид/ове гаранция/и (ненужното се зачертава):
4.1.1. банкова гаранция, издадена от местна банка, за сума в размер на ........................................
(.............................................................................................................................................) лева;
текстът на банковата гаранция е съгласно образец – Приложение 1.1 към договора;
4.1.2. депозит в размер на ...................... (....................................................................................) лева.
Депозитът не се олихвява. Депозитът ще бъде заплатен по следната банкова сметка на

ТОМБОУ при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG21UNCR70001523459479.
Депозитът се връща на ОСНОВНИЯ КАРТОДЪРЖАТЕЛ съгласно указаното в ОУ;
4.1.3. Запис на заповед в размер на 120 % от максималния кредитен лимит ..............................(................................................................................................................) лева,
по образец – Приложение 1.2 към договора
4.2. ТОМБОУ самостоятелно или чрез подизпълнител може да извършва преглед на финансовото
състояние на ОСНОВНИЯ КАРТОДЪРЖАТЕЛ и има правото да предприеме съответни мерки като
промяна и/или предоставяне на допълнителни обезпечения.
5. ТАКСИ И ЦЕНИ.
5.1. ОСНОВНИЯТ КАРТОДЪРЖАТЕЛ заплаща на ТОМБОУ:
5.1.1. Регистрираните покупки чрез карта за гориво Shell Card минус договорените отстъпки чрез
отложено плащане, съгласно Приложение № 3 към договора.
5.1.2. Цена за фактуриране на горивата се определя на база Фиксирана седмична цена за вид
гориво за бензиностанциите на Шел в България или на база цена на колонка, ако
Фиксираната седмична цена не съществува (Списък с Обекти, за които се прилага Фиксирана
седмична цена за вид гориво – съгласно Приложение 2 към договора).
Фиксираната седмична цена представлява единната цена за съответен вид гориво, която е
приложима в цялата страна на всички обекти на Шел в България, изброени в Приложение 2
и е независима от цената, обявена на колонка. Фиксираната седмична цена осигурява на
ОСНОВНИЯ КАРТОДЪРЖАТЕЛ предвидимост на разходите, като елиминира колебанията на
цените по териториален признак.
5.1.3. ТОМБОУ се задължава при промяна във Фиксираната седмична цена да изпраща
информация в същия работен ден до ОСНОВНИЯ КАРТОДЪРЖАТЕЛ, на посочения от него
имейл адрес в настоящия договор.
5.1.4. Цена за изработка на карта, за всяка карта, издадена съгласно този договор: 4 BGN без ДДС.
Таксата се дължи и при преиздаване на нова карта, поради изтичане срока на валидност на
пластиката или преиздаване по желание на ОСНОВНИЯ КАРТОДЪРЖАТЕЛ;
5.1.5. Месечна такса обслужване: 20 BGN без ДДС, за всички карти.
5.1.6. При извършване на транзакции за доставки от партньорски мрежи и услуги в чужбина,
ОСНОВНИЯТ КАРТОДЪРЖАТЕЛ заплаща на ТОМБОУ такси съгласно Приложение 4 към
договора.
5.1.7. Към датата на сключване на настоящия договор, системата Shell Card действа в следните
държави:
Австрия, Беларус, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания,
Ирландия, Испания/Андора, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Полша,
Румъния, Русия, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Швейцария,
Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, Украйна
5.2. ОСНОВНИЯ КАРТОДЪРЖАТЕЛ предвижда следния годишен обем в литри:
……....……………. (………………………………………………………………….) литра
5.3. ТОМБОУ си запазва правото да променя едностранно таксите и търговските отстъпки с писмено
уведомление с едномесечно предизвестие до ОСНОВНИЯ КАРТОДЪРЖАТЕЛ.
6. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
6.1. Плащането на фактурите ще се извършва от ОСНОВНИЯ КАРТОДЪРЖАТЕЛ по следния начин
(ненужното се зачертава):

6.1.1. По банкова сметка на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BIC: UNCRBGSF, IBAN:
BG21UNCR70001523459479
или
6.1.2. ОСНОВНИЯТ КАРТОДЪРЖАТЕЛ ще нарежда директен дебит в полза на ТОМБОУ. Фактурите
се плащат от ОСНОВНИЯТ КАРТОДЪРЖАТЕЛ чрез директен дебит и в пълен размер в срок
съгласно т.6.3. Ако директният дебит бъде отхвърлен или неуспешен по някаква причина,
по искане на ТОМБОУ, ОСНОВНИЯТ КАРТОДЪРЖАТЕЛ ще извърши автоматизирано
електронно разплащане в същия ден в полза на ТОМБОУ по банкова сметка на УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК АД, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG21UNCR70001523459479.
6.2. ТОМБОУ ще издава фактури за транзакции в България и протокол за извършени транзакции в
чужбина 2 пъти месечно, към средата на месеца и към последна дата на месеца.
6.3. ОСНОВНИЯТ КАРТОДЪРЖАТЕЛ се задължава да заплаща на ТОМБОУ фактурираните суми за
стойността на получените от ОСНОВНИЯ КАРТОДЪРЖАТЕЛ стоки и услуги в страната и сумите
съгласно протокол за получени стоки и услуги в чужбина, в срок от 8 дни, считано от датата на
издаване на фактурата и протокола.
7. ПОРЪЧВАНЕ НА КАРТИ ЗА ГОРИВО SHELL
7.1. Управителят упълномощава ……………………………….........................................................…………………..,
моб.телефон: ........................................................., да поръчва, блокира и променя карти от името
на ОСНОВНИЯТ КАРТОДЪРЖАТЕЛ. Поръчките могат да се извършват чрез формуляр за Поръчка
на карти по образец, изпратена по и-мейл на fuelsupport@tombou.bg, по факс: 02 / 980 58
73 или представени в офиса на ТОМБОУ.
7.2. Всички поръчани карти и ПИН ще бъдат изпращани на адреса за кореспонденция, посочен в
т.11 от настоящия договор.
8. СПИРАНЕ И БЛОКИРАНЕ НА КАРТИТЕ
8.1. ТОМБОУ има правото да блокира всички или част от картите Shell Card без да отправя
допълнително уведомление до ОСНОВНИЯ КАРТОДЪРЖАТЕЛ в следните случаи:
8.1.1. ОСНОВНИЯТ КАРТОДЪРЖАТЕЛ не е извършил плащане на дължимите суми в срока по т.6.3.
8.1.2. ОСНОВНИЯТ КАРТОДЪРЖАТЕЛ не е изпълнил задълженията си по настоящия договор и ОУ.
8.1.3. ОСНОВНИЯТ КАРТОДЪРЖАТЕЛ е достигнал определения лимит по т.3 и не е внесъл частично
погасяване на отвореното задължение, за което е бил уведомен от ТОМБОУ.
9. КАРТА ClubSmart
9.1. Всеки един картодържател има право да стане член на ClubSmart. ClubSmart е програма за
лоялност на Шел България, която позволява събирането на определен брой точки за всеки
литър гориво, заредено в обект на Шел по определена схема, описана на:
https://www.shellsmart.com
9.2. Точките се натрупват по индивидуална партида, няколко карти могат да трупат точки в една
партида. Точките могат да бъдат обменяни както за стоки от самият магазин, така и за продукти
от специалния Shell ClubSmart каталог, достъпен на: https://www.shellsmart.com
10. СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ
10.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на получаване на гаранцията по т. 4 от страна на
ТОМБОУ и се сключва за неопределен срок.
10.2.

Действието на договора може да бъде прекратено съгласно правилата на ОУ.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

11.1. Всички уведомления и съобщения между страните ще се считат връчени, ако са изпратени
на следните адреси:
за ТОМБОУ: София 1000, р-н Оборище, бул. “Княз Ал.Дондуков” № 11, ет.7 и-мейл
fuelsupport@tombou.bg, факс: 02 / 980 58 73
за ОСНОВНИЯ КАРТОДЪРЖАТЕЛ: град:..............................................., Пощенски код: ....................,
Ул/Бул.:..........................................................................................., №. ........., вход ........, етаж ........,
и-мейл: ................................................................................, моб.тел.: ...............................................,
стационарен телефон: ........................................................, факс: .....................................................,
Лице за контакт: ...................................................................................................................................
12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
12.1. Всички изменения и допълнения на настоящия договор се извършват писмено, под формата
на подписан от страните анекс към настоящия договор.
13. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ
13.1. Недействителността на отделни клаузи не води до недействителност на целия договор. В
случай, че някоя от клаузите на договора се окаже недействителна, страните се задължават в
разумен срок да заменят недействителната клауза с действителна.
13.2. ТОМБОУ ще положи разумни усилия за да гарантира, че Обектите физически ще доставят
продукти на Картодържателите след представяне на Shell Card. ТОМБОУ ще фактурира тези
продукти на ОСНОВНИЯ КАРТОДЪРЖАТЕЛ. Когато Картодържателят приема доставката на
веществен продукт, ТОМБОУ ще прехвърли правото на собственост върху продукта на
ОСНОВНИЯ КАРТОДЪРЖАТЕЛ непосредствено преди доставката на Картодържателя.
13.3. Всяка от страните се задължава да пази в тайна информацията за другата страна, станала й
известна при и по повод изпълнението на настоящия договор, включително и съдържанието му.
Задължението по тази точка остава в сила три години след прекратяването на договора.
13.4. Всички спорове, породени от ОУ и/или договора, или отнасящи се до тях, включително
споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или
прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в ОУ и настоящия договор или
приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от съответния
компетентен български съд.
13.5. По неуредените в ОУ и настоящия договор въпроси, съответно приложение намират
разпоредбите на българското законодателство.
13.6. Всички думи, определения и термини свързани с Договора, използвани в него, имат
значението дадено им в раздел ДЕФИНИЦИИ на ОУ.
Основният картодължател, чрез подписа си по-долу, декларирам, че съм запознат и приемам
разпоредбите на Общите условия (ОУ) за ползване на карти за гориво Shell Card, като същите
са ми предоставени при сключване на договора и стават задължителни от момента на
подписване на настоящия договор.
Договорът се подписа от представителите на страните, както следва:
За ОСНОВНИЯ КАРТОДЪРЖАТЕЛ:

За ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ООД:

.....................................................

...............................................................

/................................................./

/Ген. Директор Борис Милев/

