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1. ПОЛЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ  

1.1. Специалните условия „електронни търговски сделки“ се прилагат в допълнение към съответните 
приложими Общи договорни условия (наричани по-нататък за краткост „Общи условия“) на DKV EURO 
SERVICE GmbH + Co. KG (наричана по-нататък за краткост DKV), Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen за 
онлайн поръчки на доставки и услуги от страна на клиенти чрез онлайн каналите за поръчка на DKV. 

1.2. Всички оферти за доставки и услуги са насочени единствено към клиенти, които са навършили 18 години 
и са предприемачи по смисъла на § 14, ал. 1 от Германския граждански кодекс (BGB). 

1.3. Доставките и услугите, поръчани онлайн, се предоставят въз основа на приложимите към момента Общи 
условия на DKV при спазване на специалните разпоредби за сключване на договори в точка 2 от 
настоящите Специални условия. Приложимите Общи условия са достъпни на адрес www.dkv-
euroservice.com/agb и освен това са на разположение в рамките на процеса на онлайн поръчка. 

 

2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, КОРЕКЦИЯ НА ГРЕШКИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ, ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ 

За онлайн поръчки се прилагат следните правила за сключване на договора в отклонение от разпоредбите 
на Общите условия, посочени в раздел 1.3: 

2.1. Доставките и услугите, представени на нашите интернет страници и/или онлайн платформи като 
„достъпни за онлайн поръчка“, не представляват правно обвързваща оферта за сключване на съответен 
договор за покупко-продажба и/или услуга от страна на DKV, а представляват само необвързваща 
информация за възможността за онлайн поръчка в рамките на електронна търговска сделка в смисъла на 
така наречената invitatio ad offerendum (покана за подаване на (онлайн) оферта от страна на клиента).  

2.2. Цялата информация за доставките и услугите в брошури, реклами и други подобни – също и по отношение 
на цените – е необвързваща и подлежи на промяна без предизвестие, освен ако изрично не е дадено 
обвързващо уверение. 

2.3. Онлайн поръчката от страна на клиента се задейства обвързващо чрез натискане на електронния бутон 
(бутон за изпращане) „Поръчай“ в зоната „Кошница“ в края на процеса на поръчка.  

Преди натискане на бутона за изпращане „Поръчай“ въведените преди това данни и съдържанието на 
кошницата могат по всяко време да бъдат проверени, променени, количествата на поръчката могат да 
бъдат променени и/или процесът на поръчка може да бъде отменен чрез напускане на съответния B2B 
онлайн магазин; всякакви грешки при въвеждането, както и пълнотата на данните, необходими за 
обработката на поръчката, се гарантират от т. нар. задължителни полета.  

С изпращането на поръчката клиентът отправя обвързваща оферта към DKV за сключване на съответен 
договор за доставките и/или услугите, избрани в кошницата (§ 145 от Германския граждански кодекс 
(BGB)).  

2.4. След получаване на офертата за покупка клиентът получава автоматично генериран имейл, с който по 
електронен път се потвърждава постъпването или получаването на поръчката (потвърждение за 
получаване). Това потвърждение за получаване не представлява приемане на офертата на клиента в 
правен смисъл; сключването на договор не се осъществява чрез потвърждението за получаване. 

2.5. Приемането на офертата на клиента за сключване на договор се урежда от Общите условия на DKV, 
приложими за поръчаните доставки и/или услуги (вж. точка 1.3), при положително потвърждение на 
предприемаческия статут на клиента (вж. точка 1.2). 
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3. СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ НА ДОГОВОРИ, ЕЗИЦИ НА ДОГОВОРИТЕ, КОДЕКСИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ, 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОРЪЧВАНЕ ПРИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ 

3.1. Общите условия и текстовете на договорите, включително Специалните условия „електронни търговски 
сделки“, приложими към поръчките, направени онлайн, могат да бъдат изтеглени от клиента по всяко 
време от интернет страницата на DKV под връзката „Общи договорни условия“. Освен това Общите 
условия са на разположение на посочения в точка 1.3 адрес, а Специалните условия „електронни 
търговски сделки“ на адрес  www.dkv-euroservice.com/bedingungen-und-richtlinien. 

3.2. Езикът на договора се определя от предоставената на разположение и избрана от клиента езикова опция 
на съответната интернет страница или онлайн платформа, чрез която могат да бъдат осъществявани 
онлайн поръчки. DKV си запазва правото да предоставя на клиента фактури и товарителници също на 
официалния език на съответната страна за доставка. 

3.3. Съответните кодекси на поведение, към които DKV се придържа, са достъпни на интернет страницата на 
DKV в раздел „Отговорност“.  

3.4. Приложими са следните ограничения за доставка:  

Доставката респ. предоставянето на поръчки на карти за зареждане с гориво, извършени чрез 
електронните B2B магазини на DKV, към момента могат да се осъществяват единствено за клиенти с 
адрес за доставка в една от следните държави:  

     
 

     
 

    
 
 
 

Доставката респ. предоставянето на поръчки на DKV BOX  EUROPE, извършени чрез електронните B2B 
магазини на DKV, към момента могат да се осъществяват единствено за клиенти с адрес за доставка в 
една от следните държави: 

  

 

   

 

    
 

 

За ползването на услуги за електронна проверка на шофьорската книжка DKV LapID е необходим адрес 
за доставка в една от следните държави:  

   
  

 

 За ползването на услуги DKV TRA е необходим адрес за доставка в следната държава:  
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4. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ  

4.1. DKV осъществява своите доставки и услуги в съответствие с приложимите условия за защита на данните 
и/или съответните телекомуникационни правни условия. Допълнителни данни и информация относно 
защитата на данните можете да намерите на интернет страницата на DKV на адрес  www.dkv-
euroservice.com/datenschutz. 

4.2. По отношение на нашите интернет страници и/или онлайн платформи, включително електронните B2B 
магазини на DKV или други възможности за поръчка в рамките на електронна търговска сделка, се 
прилагат съответните условия за защита на данните на DKV, посочени в точка 4.1. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

5.1. В случай че някоя от разпоредбите на настоящите Специални условия е или стане невалидна или 
неприложима изцяло или частично, това не засяга валидността на останалите разпоредби. В този случай 
невалидната или неприложима разпоредба се заменя с нова разпоредба, която се доближава 
максимално до нормативното съдържание на старата разпоредба. Същото важи и в случай че настоящите 
Специални условия съдържат пропуски, изискващи регулиране. 

5.2. DKV си запазва правото на промяна и/или адаптация на настоящите Специални условия „електронни 
търговски сделки“. Приложимите към момента Специални условия са достъпни на интернет страницата 
на DKV на адрес www.dkv-euroservice.com/bedingungen-und-richtlinien. 

5.3. Изборът приложимата правна система и местната подсъдност се определят от съответните валидни Общи 
условия на DKV. 

 

* * * 
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