
ПОРЪЧКА

Версия 02 Издание: 01.03.2022 

По този начин поръчваме изтеглянето на VPI European Maintenance Guide (VPI-EMG), 

включително използването на всички актуализации и преводи 

С настоящото ние, купувачът, приемаме условията на VPI-EMG, както са посочени в приложението. 

Ако използването се извършва в рамките на група от дружества с няколко организационни единици, 

купувачът се задължава да предостави на VERS вярнa информация за определянето на годишната 

такса за обслужване в съответствие с условията на VPI-EMG. Самокласификацията на купувача по-

долу подлежи на проверка от VERS. 

Класификация според схемата за вноски **: 

Местоположение 

(Организационно звено) 
Категория на местоположението 

1. 

Допълнителни потребители/местоположения на фирмената мрежа по точка 1 с адрес: 

2. 

3. 

4. 

Тази поръчка се възлага на вече съществуваща група от дружества, посочени по-горе в точка 1. 

* ако е приложимо, в сила са условията за членове

** Група фирми, които искат да използват VPI-EMG с няколко местоположения, трябва да посочи всички отделни местоположения 

(организационни единици) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Предаване на VPI-EMG на трети лица не е позволено, поради съображения за авторско право. Относно 

верността и пълнотата на VPI-EMG няма гаранции. Поемане на отговорност за щети, произтичащи от 

използването на VPI-EMG – с изключение на случаите на груба небрежност. 

Прочетохме правната информация и информацията за защита на данните. 

___________________________________ _____________________________________ 
Място/дата Фирма/печат, правно обвързващ подпис 

Фирма: 

Адрес: 

Лице за контакт: 
  Г-жа 

  Г-н 

Телефон: 

Имейл: 

Имейл за изпращане на 

фактури: 

Допълнителна информация за 

фактуриране  

(напр. адрес за фактуриране): 

Идентификационен номер по 

ДДС: 
(само при седалище в чужбина) 

Членство в асоциация на 

членове на VPI или UIP *: 



Правни указания на VERS GmbH относно 
закупуването и използването на VPI European 
Maintenance Guide (VPI-EMG)

(1) VPI-EMG представлява добросъвестно изготвена от експерти
препоръка за техническа поддръжка на железопътни товарни
вагони. VPI-EMG не е задължителна инструкция. Отговорен за
даването на инструкциите остава органът, отговорен за
техническата поддръжка (Entity in Charge of Maintenance ECM).

(2) VPI-EMG не освобождава ECM от задължението им, да вземат
предвид специфичните особености на оборудването на техните
вагони особено при техническата им поддръжка.
VPI-EMG обхваща само най-важните и най-употребяваните
типове товарни вагони и компоненти. ECM дава своите указания
за техническа поддръжка на ремонтните депа за техническа
поддръжка винаги на своя отговорност. По-специално той трябва
да гарантира, че товарните вагони, които са били поддържани в
миналото по други правила за техническа поддръжка, са
правилно прехвърлени към нова система за техническа
поддръжка.

(3) Въпреки цялата вложена акуратност, за точността, актуалността и
пълнотата на VPI-EMG не може да се гарантира. Отговорност за
щети, причинени от използването на VPI-EMG следователно са
ограничени до всички случаи на груба небрежност или умисъл.

(4) VPI-EMG се публикува и доразвива на немски език. Допълнително
публикуваните езикови версии се ръководят по немското издание.
В случаи на съмнение, меродавна е версията на немски език.

(5) VPI EMG може да бъде закупен само чрез изтегляне от уебсайта.

(6) VPI-EMG не може да се предава или публикува на трети страни
без съгласието на VERS GmbH.

(7) Нарушенията ще бъдат преследвани съгласно гражданското и
наказателното право.
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Общ регламент относно защитата на данните на ЕС

Общият регламент за защита на данните на ЕС налага задължението да се 
спазват и съблюдават изискванията за защита на данните, регламентирани в 
него. Затова ще ви информираме по-долу относно това, каква информация ще 
трябва да съхраняваме за в бъдеще във връзка с VPI-EMG. В интерес на гладкото 
протичане на администрирането и разпределението на VPI-EMG, тези данни (и 
само тези) се съхраняват и използват изключително за целите на администриране 
и разпространение на VPI-EMG.  

Също така отбелязваме, че в контекста на администрирането на модул 08 на VPI-
EMG, необходимият за това минимален набор от данни се предоставя на нашия 
доставчик на услуги.  

С поръчването на VPI-EMG, ние даваме съгласието си на VERS GmbH за 
съхраняване на следните наши данни и тяхното използване изключително за 
описаните цели на администриране, информация и разпространение на VPI 
European Maintenance Guide (VPI-EMG). 

• Адрес на електронна поща, фирма, адрес на фирмата и, ако е предоставен,
телефонен номер на посоченото лице (лица) за контакт

• Е-мейл адрес на посочените получатели на известия за изменения VPI-EMG и
обща информация относно VPI-EMG

• Също така се съгласяваме включването на нашата компания на уебсайта VERS
/ VPI в списъка на получателите на VPI-EMG.
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Условия за VPI-EMG

Принцип  

Използването и закупуването на VPI European Maintenance Guide (VPI-EMG) се 

заплаща. За ползването се заплаща годишна такса за обслужване на VPI European 

Rail Service GmbH (VERS). При първоначалното закупуване се заплаща 

допълнително еднократна такса. Допълнителната такса се дължи и ако годишната 

такса за обслужване не е била платена предварително.  

Годишна такса за обслужване 

Размерът на годишната такса за обслужване зависи от големината и броя на 

организационните звена на компанията/групата от компании. Освен това се прави 

разграничение между членове и нечленове на съюза на собствениците на товарни 

вагони (UIP). Трябва да се представи писмено доказателство за членство от страна на 

получателя. Сервизната такса ще бъде намалена наполовина при първоначалния 

абонамент след 30 септември за текущата година. Промените на потребителите на 

група компании трябва да бъдат докладвани в офиса на VERS до 31 януари. 

Осчетоводяването става винаги през първото тримесечие на годината. 

Изчисление на такса за обслужване: 

Организационно звено Код Членуващ Код Нечленуващ 

Собственик/ECM с повече от 10 000 

вагона * 
GM 8 000 € GNM 24 000 € 

Собственик/ECM до 10 000 вагона * или 

ремонтно депо с подготовка на колооси 
HWM 3 000 € HWNM 9 000 € 

Ремонтно депо без подготовка на колооси WM 2 500 € WNM 7 500 € 

Мобилни сервизни услуги или други (напр. 

консултиране, обучение, сертифициране) 
MSM 2 000 € MSNM 6 000 € 

Други потребители от група от компании** 

Собственик/ECM до 10 000 вагона * или 

ремонтно депо с подготовка на колооси 
N2M 1 000 € N2NM 3 000 € 

Ремонтно депо без подготовка на колооси N3M 850 € N3NM 2 550 € 

Мобилни сервизни услуги или други (напр. 

консултиране, обучение, сертифициране) 
N4M 650 € N4NM 1 950 € 

* Общ флот на група от компании
**Най-голямото организационно звено винаги плаща пълната сума, а останалите съответно по-изгодната
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Условия за VPI-EMG

Първоначален абонамент 

При закупуване на VPI-EMG за първи път се заплаща еднократна такса за годишна 

такса за обслужване: 

• 2 000,00 EUR за дружества членове на асоциация UIP

• 5 000,00 EUR за нечленове

Други условия 

• VPI-EMG ще бъде на разположение за изтегляне.

• Прехвърляне на VPI-EMG на трети страни не може да се прави дори и частично без

съгласието на VPI European Rail Service GmbH.

• Годишната такса за обслужване покрива разходите за текущите услуги по промени,

актуализации, разработки и преводи.

• Всички преводи са достъпни за всеки потребител за неопределено време.

• Посочените разходи са без ДДС. При доставка в държави от ЕС не се начислява

данък върху продажбите само, ако във формуляра за поръчка е посочен

Идентификационен номер по ДДС.

• Абонаментът на VPI-EMG може да бъде прекратен в писмена форма с период на

предизвестие от 6 седмици в края на всяка година.

• Ако годишната такса за сервизно обслужване не бъде платена в рамките на

определения срок за плащане след третото напомняне, достъпът до VPI-EMG през

уебсайта VERS ще бъде блокиран.

• В ремонтните депа, технически оценени от VERS, блокирането на достъпа до VPI-

EMG автоматично води до оттегляне на техническото одобрение.

• При прекратяване на абонамента за VPI-EMG се оттегля техническото одобрение за

ремонтни депа с изтичане на правото на достъп.

• След прекратяване на членството в UIP асоциация таксата за сервизно обслужване

ще бъде увеличена до условията за нечленуващи през следващата година.

• Държавните органи и организации за научни изследвания и преподаване могат да

получават безплатно VPI-EMG при поискване.
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