
ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ

Скъпи клиенти, този формуляр се връща попълнен само ако искате да
анулирате договора.

 
- До (въведете името, пощенския адрес, ако е приложимо, телефонен номер,
факс и имейл адрес на професионалиста):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________.
- С настоящото Ви информирам за анулирането си на договор относно
продажбата на следните продукти
____________________________________________________, поръчани на
________________, получени на _________________. Име на клиент
____________________________ Адрес на клиента
___________________________________________________________________.
 
Ако плащате с наложен платеж, Ви препоръчваме да ни изпратите информация
за банковата си сметка
___________________________________________________.  
 
 
 
 
 
Подпис на клиента Дата:          



Имате право да анулирате този договор без да упоменавате причините в
рамките на 14 календарни дни. Периодът за анулиране изтича 14 дни след
датата, на която сте получили продукта, поръчан на сайта ни.

За да упражнявате правото си на анулиране, трябва да ни информирате за
решението си да анулирате този договор, използвайки недвусмислени
изявление, като например, писмо, изпратено по пощата, факс или имейл.

За тази цел можете да използвате прикачения модел за анулиране; обаче
ползването им не е задължително. Можете също така да попълните и изпратите
електронно на нашия уебсайт [ТУК адресът на формуляра в интернет]
стандартния формуляр за анулиране или друго недвусмислено изявление.

Ако използвате тази опция, ще Ви изпратим без забавяне пример за траен
носител по имейл, потвърждение за получаване на искането за анулиране.

За да спазвате крайния срок за анулиране, е достатъчно да изпратите известие
за упражняване на правото за анулиране преди изтичането на периода за
анулиране.

Ако анулирате, ще Ви възстановим всякаква сума, която сме получили от Вас,
включително разходи по доставката, освен допълнителни разходи поради
факта, че сте избрали друг начин на доставка, различен от най-евтиния
стандартен начин на доставка, който предлагаме, без неоправдано забавяне и
във всеки случай, не по-късно от 14 календарни дни след датата, на която сме
информирани за решението Ви да анулирате този договор. Ще направим това
възстановяване, използвайки същия метод за плащане, както при
първоначалната транзакция, освен ако не сте се съгласили изрично с друг
метод на възстановяване; 

Във всеки случай няма да Ви се начислят никакви такси в резултат на такова
възстановяване. Може да отложим възстановяването, докато не получим
продуктите обратно или докато не ни предоставите доказателство, че сте
върнали продуктите с валидна скорошна дата.

 




