
Формуляр за връщане на продукти 

Попълнете този документ и го приложете в кутията на продукта.  

Име:       Пощенски код: 

Фамилия:      Населено място:   
 
Номер на поръчка: 

В случай че поръчката Ви е заплатена с банков превод или наложен платеж, сумата ще бъде възстановена по посочената във 

формуляра банковата сметка (IBAN): 
 

                      

 

• Номерът на банковата сметка представлява последователност от 22 знака – букви и цифри. Проверете дали сте посочили валидна сметка. 

• Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, с изключение 

на тези за доставка. Разходите за връщането на стоката обратно са за сметка на клиента. 

• 14-дневният срок започва да тече от датата на: 

▪ сключване на договора – при договор за услуги; 

▪ приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача 

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, 

на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява сумата на стоката по банков път на посочената 

банкова сметка на клиента. 

Необходимо е върнатите продукти да са в оригиналните им опаковки, както и с приложените към тях етикети и аксесоари. Продуктите не трябва да имат 

следи от употреба или да са с нарушен търговски вид. Не предлагаме директна замяна.  

 

X Изберете продуктите, които желаете да върнете и посочете съответния номер от списъка с причините за връщане. 

 

 

X Наименование на продукт Причина за връщане 

□ 
  

□ 
  

□ 
  

 

 

Причини за връщане: 
1. Размерът е твърде 

малък / голям 
4. Широки 7. Продуктът има фабричен дефект 

2. Тесни  
5. Неудобни 8. Погрешно изпратен: модел/ размер/ цвят 

Адрес за връщане на продукти: 
гр. Варна 9700, ЕКОНТ - ЕКОНТОМАТ МОЛ ВАРНА   Получател: ДЖИ СПОРТ ЕООД  0888281057  


