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Условията към тази Оферта („Условия“) се прилагат за целия период на валидност на Офертата във вида, 
в Условията към тази Оферта („Условия“) се прилагат за целия период на валидност на Офертата във 
вида, в който са публикувани на интернет сайта www.vipsecurity.bg, наричан по-долу „Сайт“. „ВИП СОД“ 
ЕООД има право да променя Условията, като съответната промяна влиза в сила от деня на публикуването 
на изменените Условия на Сайта. При промяна в Условията, „ВИП СОД“ ЕООД публикува на видно място 
на Сайта уведомление за променените условия. 

1. ОБХВАТ

Офертата важи за населени места на територията на Република България, в които „ВИП СОД“ ЕООД 
предоставя услугата охрана на имущество с електронни системи за сигурност и мобилни патрули. 
Дружеството си запазва правото да откаже присъединяване на обекти по Офертата, които се намират в 
труднодостъпни или отдалечени от населени места райони.

2. ПЕРИОД НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Офертата важи от момента на публикуването ѝ на Сайта до изчерпване на количествата на 
промоционалните пакети техника. 

При прекратяване на Офертата, информация за това се публикува от „ВИП СОД“ ЕООД на Сайта и това 
обстоятелство се счита за известно на всички лица от момента на публикуването.

3. АДРЕС НА ОФЕРТАТА

От Офертата могат да се възползват физически или юридически лица, за обекти, на които същите са 
собственици или които ползват на валидно правно основание съобразно Закона за частната охранителна 
дейност. Между съответните лица и „ВИП СОД“ ЕООД се сключва договор за охрана на имущество с 
електронни системи за сигурност и мобилни патрули, по отношение на който се прилагат настоящите 
условия и Общите условия на „ВИП СОД“ ЕООД за изпълнение на услуги по охрана на имущество с 
електронни системи за сигурност и мобилни патрули, които са неразделна част от договора. 

4.  ПАРАМЕТРИ НА ОФЕРТАТА

Офертата включва услуга по изпълнение на сигнално-охранителна дейност – мониторинг, и реакция с 
мобилни патрули, както и предоставяне за временно ползване срещу депозит на безжична система за 
сигурност със следните параметри:

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ  

Временен СОД
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Система за сигурност Брой Цена без ДДС
Централа с вграден комуникационен модул 1

Депозит от 199 лв.

(сто деветдесет и девет 
лева) 

Клавиатура 1

Безжични обемни датчици 2

Безжичен магнитен датчик за врата 1

Сирена 1

Акумулатор и инсталационни материали

Монтаж 1 99.00 лв.

Месечна такса за охранителни услуги 1 месец 49.00 лв.

* Описаната система включва стандартни елементи. Същите може да варират в зависимост от спецификите на обекта, 
който ще бъде поставен под охрана, и потребностите на клиента. При необходимост от инсталиране на допълнителни 
елементи в системата за сигурност, установена на място при инсталацията, размерът на депозита може да бъде променен. 

За монтажа на системата се заплаща еднократна сума в размер на 99 (деветдесет и девет) лв. без ДДС.

За охранителната услуга се заплаща такса в размер на 49 (четиридесет и девет) лв. без ДДС на месец.

Системата за сигурност се инсталира без необосновано пробиване или нарушение на стени и 
повърхности в обекта, съгласувано с клиента. Същата позволява дистанционно наблюдение на статуса и 
управление чрез мобилно приложение.

Услугите по охрана включват денонощно наблюдение, регистрация, обработка и съхранение на 
сигналите, получени в Мониторинг центъра на „ВИП СОД“ ЕООД от системата за сигурност и реакция и 
проверка на обектите с мобилни патрули при необходимост.

Услугата се предоставя за срока, договорен между страните по договора за охранителна услуга. 
Минимален срок на ползване на услугата – 1 (един) месец. След изтичане на уговорения срок и връщане в 
цялост на всички предоставени техническите средства, клиентът получава обратно внесения за тях 
депозит в пълен размер в 30-дневен срок от съставянето на приемо-предавателен протокол за 
връщането. Техниката се демонтира от екип на „ВИП СОД“ ЕООД в 7-дневен срок от подаването на заявка 
за това от клиента. Клиентът няма право сам да предприема действия за демонтиране на техническите 
средства.

5.  СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки спор между „ВИП СОД“ ЕООД и клиента се решава чрез преговори, а при невъзможност за 
постигане на споразумение, спорът се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба 
има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс.

6. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Условия се прилагат само по отношение на описаната в тях Оферта, за периода и условията 

на нейното действие. Всички други промоции и оферти, организирани от Дружеството, се регламентират 

от отделни условия.

Тези Условия са приети на 07.09.2021 г. и са валидни за срока на валидност на Офертата, посочен по-

горе. 


