ОБЩИ УСЛОВИЯ
на
ДОГОВОР ЗА 1-месечно ОБУЧЕНИЕ
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да извърши срещу
възнаграждение следните дейности, а именно:
мотивационно и търговско обучение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посредством онлайн
програмата CARDONE UNIVERSITY (наричана по-долу за краткост ПРОГРАМАТА).
1.2. За целите на настоящия договор под „мотивационно и търговско обучение“ ще се има
предвид следното: 1-месечен 24/7 достъп до онлайн платформата Cardone University в рамките на
първи модул от програмата (Основи на продажбите), предназначена за самообучение; 1 х 2-часова
практическа сесия.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава;
(1) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в посочените срокове;
(2) да спазва всички дадени му инструкции във връзка с провеждането на обучението;
(3) да не разпространява и отдава видео материали, свързани с обучението, както и данните,
получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за достъп до Програмата на други лица.
2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) на предварителна информация за естеството и ефектите на обучителните процедури
(2) да бъде уведомен при започването на обучението за условията, при които то ще бъде
проведено, както и за неговите права и задължения
(3) да получи удостоверение за участие в обучението, според условията на онлайн
Програмата

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни за достъп до Програмата до 14.01.2016 г. след
изплащането на възнаграждението по т. 4.1, на посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ e-mail адрес
(2) да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверение за участие в обучението, според условията
на онлайн Програмата
(3) да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод извършването на обучението
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) да получи уговореното възнаграждение
(2) да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ спазване на всички дадени му инструкции във връзка с
провеждането на обучението

IV. ДОГОВОРНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 138 евро
(сто тридесет и осем евро) с вкл. ДДС, което включва:
 месечна такса за достъп до модул „Основи на продажбите“ в програмата на 1 човек
 участие в 1 практическа сесия на тема „Основи на продажбите“
4.2. Дължимото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение се изплаща както следва:
 100% от пълната сума или 138 евро (сто тридесет и осем евро) в срок до 5 (пет) дни от
приемане на условията по настоящия договор, но не по-късно от 5.01.2016 г. и
при издадена проформа фактура по следната банкова сметка:
Банка: Първа Инвестиционна Банка АД
IBAN: BG57FINV91501016248021
BIC: FINVBGSF
4.3. Уговорената в Раздел IV, т. 4.1. такса, не подлежи на връщане след предоставяне на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за достъп до онлайн програмата CARDONE UNIVERSITY.
V. СРОК НА ДОГОВОРА И НАЧИН ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
5.1. Настоящият договор се прекратява:
 С изпълнение на услугата по него
 По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма
 При виновно неизпълнение на задълженията по договора при съблюдаване
разпоредбите на раздели II и III от този договор
5.2. В случаите на предсрочно прекратяване на договора и след предоставяне на данни за
достъп до онлайн платформата, инициирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължащо се
на виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, договорената и заплатена сума по договора
от Раздел IV не подлежи на възстановяване.
5.3. В случаите на предсрочно прекратяване на договора поради виновно неизпълнение от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, заплатената такса ще бъде възстановена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за услугата,
която не е била предоставена.
VI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
6.1. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не
изпълнява свое задължение по него.
6.2. При забава за плащане на възнаграждението, уговорено в Раздел IV, т. 4.1.,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2% от дължимата сума за всеки просрочен ден.
6.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предостави дължимата по Договора престация
в уговорения срок, той дължи неустойка в размер на 2% за всеки ден забава.
6.4. В случай на нарушаване на задължението по т. 2.1.(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на
неустойка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10,000 (десет хиляди) евро за всяко
отделно нарушение.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
7.1. Всички съобщения между страните ще се връчват на посочените по-горе адреси. В
случай на промяна на някой от адресите на страните по договора, тя се задължава да уведоми
своевременно другата страна, като при липса на уведомяване или ненадлежно уведомяване,
съобщението ще се счита за редовно връчено.
7.2. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността,
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси,
неуредени в настоящия договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията
си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред
компетентния български съд.

