
Договор за потребителски домашен тест на йонизатор  Aquator. 
 
 

Договор №: ПДТ …./………..г. 
За временно тестово ползване на йонизатор на вода Aquator Mini 

 
 
Фирма “Биобокс” ЕООД, наричана в настоящия договор “Собственик” за по-кратко, 
представлявана от управителя: Иван Николаев Симеонов, с дадените му права от 
дружествения договор, от една страна 
И 
……………. ……………… ……………. , наричан/а в настоящия договор ‚Ползвател‘       
/за фирма – представлявана от …………………………………………………………/, от 
друга страна, сключиха настоящия Договор, за следното: 

 
Преамбюл 

 
Ползвателят има намерението да оцени техническите характеристики и 

потребителските свойства на йонизатор на алкална вода, предлаган от Собственика, а 
Собственикът желае да предостави възможността на Ползвателя да тества уреда като 
ползва и тества /оценява резултатите от дейността на уреда в домашни условия.  
Като за целта Ползвателя, е длъжен да се запознае с предоставената инструкция за 
безопасност и работа с уреда и да експлоатира и тества Йонизатора в условия, за които 
той е пригоден. 

Водени от посочената цел, страните решиха да сключат настоящия Договор и да 
спазват следните уговорки: 
 

1. Предмет на Договора. 
1.1.  Собственикът предоставя на Ползвателя за безвъзмездно временно ползване 

(по-долу в Договора - за ‚Пробно ползване‘), ЙОНИЗАТОР НА ВОДА 
AQUATOR MINI: 

- Йонизаторът включва: инструкция за употреба, основен съд, вътрешен съд с 
готов за употреба филтър мембрана и капак с плоски електроди. Дисплей и 
контролен панел, във фабрична кутия, предназначена за транспорт и съхранение - с 
фабричен номер, съвпадащ с този на уреда. Така посочените елементи се 
предоставят и ползват като Йонизатор. 

- Ползвателят се задължава да върне Йонизатора в същото състояние, в което го е 
получил. Наименованията и характеристиките на Йонизатора са изброени в 
приемо-предавателния протокол, представляващ приложение № 1 към настоящия 
Договор. 
1.2. Йонизаторът се предоставя за срок от 28 (двадесет и осем) календарни дни от 

момента на предаването, а в случай, че се ползва куриерска фирма - от датата 
на получаване на Йонизатора, от куриера, според товарителницата. Тази дата 
е първият ден от срока, за който е предоставен, а като последен се брои датата 
на товарителницата с която Ползвателя предава Йонизатора в офис на 
куриера, за връщане на Собственика.  

1.3. Тестовото ползване на уреда предполага това да е в домашни условия и не 
представлява търговска дейност.  

1.4.  В рамките на настоящия договор, стойността на предоставения Йонизатор, се 
определя  в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева. 



1.5.  След подписване на настоящия Договор, Ползвателят превежда на 
Собственика депозит в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева по 
банкова сметка на ‘Биобокс’ ЕООД, към банка ….  

1.6. След връщане на Йонизатора по т. 1.1. от  Договора, Собственикът връща на 
Ползвателя предоставения депозит в размер на 450 (четиристотин и петдесет) 
лева, по банков път, на същата сметка от която е получен, в срок от два работни 
дни.  

Ред за предаване на Йонизатора 
 

1.7.  Собственикът изпраща на Ползвателя Йонизатора в срок от два работни дни, 
след получаване на банковия депозит. 

1.8.  Доставката се осъществява от представител на Собственика, за което се 
подписва двустранен приемо-предавателен протокол, или с куриерска фирма 
ЕКОНТ. Ползвателят получава Йонизатора с товарителница и право на 
преглед, която подписва и тя удостоверява предаването с дата която е начало на 
тестовия период. 

1.9.  При установяване на недостатъци, които възпрепятстват възможностите да се 
оценят техническите характеристики или потребителските свойства и качества 
на Йонизатора, пълна или частична неизправност или липса на някой от 
компонентите, Ползвателят е длъжен да уведоми за това Собственика, 
незабавно или през първия ден от тестовия период – чрез смс, вайбър, и-мейл и 
всеки друг начин, който гарантира възможността да бъде прочетен от адресат. 

1.10. При липса на уведомления или претенции от страна на Ползвателя, 
Йонизаторът се счита за надлежно предаден, действащ и работоспособен, за 
целите на договора. 

1.11. След изтичане на срока за тестване, Ползвателят се задължава, в срок от 2 
работни дни да върне Йонизатора така, както е приет според приемо-
предавателния протокол. В случай, че получаването е чрез куриерска фирма,  
Ползвателят трябва да отбележи на товарителницата, че  Собственика има 
право на преглед. 

2. Права и задължения на страните 
2.1.  Ползвателят има право: 

2.1.1. В течение на срока по Договора, да експлоатира  Йонизатора в степен, 
която е достатъчна и необходима, за да определи всичките му 
потребителски свойства и качества. 

2.1.2. Да използва Йонизатора по предназначение, като преди 
първоначалното ползване се запознае с инструкциите за употреба, а в 
хода на тестването спазва всички правила и указания, предоставени в 
упътването за ползване, неограничено време в рамките на тестовия срок 
и неограничен брой цикли. Ползвателят има право да върне 
Йонизатора преди изтичането на срока по т. 1.2. 

2.2.  Ползвателят се задължава: 
2.2.1. Да използва/експлоатира Йонизатора с грижата на добрия стопанин - в 

съответствие с упътването за ползване и техническите характеристики, а 
също така и с препоръките на Собственика. 

2.2.2. При изтичане на срока по т. 1.2. или по свое желание – и по-рано, да 
върне Йонизатора на Собственика, в същото състояние, в което го е 
получил, с всички елементи и в изправен технически и външен вид. 

2.2.3. Да осигури с грижата на добрия стопанин съхранение по време на 
тестовата употреба, което да запази външния вид, работоспособността и 
текущото състояние на Йонизатора. 



2.2.4. В случай на изгубване на Йонизатора или ако е доведен до неработещо 
състояние, Ползвателят дължи на Собственика обезщетение в размер 
на сумата по т. 1.4. от предоставения депозит по т. 1.5. и се съгласява 
същият да бъде задържан, с цел обезщетение за увреда/погиване на 
имуществото на Собственика. 

2.2.5. В случай на частично изгубване или повреда на Йонизатора или на 
някой от елементите/аксесоарите на целия комплект по т. 1.1. 
Ползвателят дължи на Собственика пропорционална сума, на 
повредите / липсите изчислени от т. 1.1. от настоящия Договор/, като 
сумата се калкулира въз основа, на ремонт който да възобнови 
Йонизатора до функциониращ вид. 

2.3.  Ползвателят няма право: 
2.3.1. Да прави каквито и да било изменения или модификации на Йонизатора  

и/или аксесоарите от комплекта.  
2.3.2. Да разглобява уреда, както и неговия капак, върху който са разположени 

индикатори, електроника и контролния панел, както и да нарушава вида 
и целостта на съединенията и/или елементите. 

2.3.3. Да комбинира Йонизатора и/или някои негови елементи с други 
устройства и/или елементи, за които предоставения уред не е предвиден. 

2.3.4. Да предоставя Йонизатора или някои негови елементи, както и правата 
си по настоящия Договор на трети лица, по какъвто и да е начин 
(включително като залог, апортна вноска и прочие). 

2.3.5. Да експлоатира и тества Йонизатора в условия, за които той не е 
пригоден. 

2.4.  От момента на приемането на Йонизатора, от Ползвателя, до връщането му 
на Собственика, Ползвателят носи отговорността от случайно погиване или 
случайно повреждане на Йонизатора и/или някои от неговите елементи, 
описани в т.1.1. и условията за употреба. 

2.5.  Собственикът е длъжен: 
2.5.1. Да предаде Йонизатора свободен от права към трети лица, в състояние 

и пълна комплектация на елементи, така че да е в пълна 
работоспособност и възможност за тестово ползване по предназначение. 

2.5.2. В случай на установяване на неизправност или неработоспоссобност на 
предоставения Йонизатора, да го замени с аналогичен в разумен срок. 

2.5.3. При изтичане на срока по т. 1.2. от тестовото ползване, да приеме 
Йонизатора, след съответен преглед и съгласно условията на настоящия 
Договор. 
 

2.6.  Собственикът има право: 
2.6.1. Предсрочно да развали договора и да изиска връщане на Йонизатора в 

случай, че Ползвателят не е спазил някое от условията по настоящия 
договор и го ползва не по предназначение и/или в противоречие с 
правилата за ползване. 

2.6.2. Да иска и получава субективната оценка и отзив, свързани с тестовата 
дейност. 
 

3. Отговорности на страните по Договора 
3.1. Страните по настоящия договор носят отговорност съгласно действащото 

законодателство в РБ. 
3.2.  В случай на забавяне на връщането на Йонизатор, Ползвателят дължи 

неустойка в размер на 0,4%, от стойността от т. 1.4. на ден, за всеки ден 
забавяне.  



3.3. В случай на забавяне на връщането на депозита, съгласно срока от т. 1.6. 
Собственика, дължи неустойка в размер на 0,4%, от стойността от т. 1.4. на 
ден, за всеки ден забавяне. 

3.4.  В случай на силно увреждане, или много голямо нарушаване на търговския вид 
на Йонизатора както и забавяне на връщането му с повече от 60 дни от дата на 
получаване, Ползвателя се задължава да изплати стойността по т. 1.4.  
 

4. Заключителни разпоредби: 
4.1.  В случай че Ползвателя реши да закупи йонизатор от предлаганите, 

независимо дали е същия  или друг модел, от тази дата депозитът се смята като 
преведена сума за покупка на Йонизатор. След връщане на предоставения 
Йонизатор, продавача му изпраща нов, като получателят следва доплати 
разликата при получаването му. 

4.2.  Всичко което не е споменато в настоящия Договор, е обект на 
законодателството на РБ. 

4.3. При спор настоящият договор следва да се тълкува съгласно правилата на 
добрите нрави и законодателството на Република България.  

4.4. Настоящият договор се подписва от двете страни, като последователност на 
действията – първо се подписва от Собственика, след което се изпраща по 
електронна поща на Ползвателя, който го подписва и връща по същия 
електронен канал. 

4.5. Настоящият Договор влиза в сила с подписването му от двете страни и има 
действие до пълно изпълнение на поетите тестови ангажименти. 

 
5. Неотменима част към настоящия договор се явява Приложение 1 - Приемо-

предавателен протокол 
 
Собственик   ………………………….   Ползвател ……………………….. 
Иван Симеонов - управител    /подпис/  Имена: ………………………….../подпис/ 
БИОБОКС ЕООД,BG205909667 
София, ул. акад. М. Попов 11   България, гр. ……………… 


