
 

 

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ (Оттегляне от Договор за покупуки) 

 

Връщането на стоки с BSI24.bg е лесно! Моля попълнете отбелязаните места, след което върнете 

продуктите на Бранд-Шопинг България до адрес: гр. София, ул. Васил Кънчев 26, ет. 8 

Връщането на стоки ще бъде за сметка на Бранд-Шопинг България, единствено при използване на 

куриерска фирма „Speedy”. Връщане с други куриерски фирми ще бъде за сметка на клиента. 

Моля прочетете всички условия за връщане преди да попълните и изпратите формуляра. 

 

Банкова сметка: 

_____________________________________________________________________ 

 

Име и фамилия на клиента: ____________________________ 

Дата и номер на поръчка:______________________________ 

Номер на документ (фактура):__________________________ 

Email на клиента:_____________________________________ 

Адрес на клиента:____________________________________ 

Телефон на клиента:__________________________________ 

 

No. Код  Описание на стоките за връщане Мярка Кол. Ед. Цена с ДДС Общо цена 

              

              

              

              

              

              

              

 

Генерални условия: 
 

-Разполагате с 30 дни за връщане на дадена стока, от деня на получаването й. 

-Възстановяването на сумата отнема между 5 и 14 дни. 

-Замяна на стоките не е възможна. За да замените конкретен продукт, първо трябва да го 

изпратите обратно, след което да поръчате нов продукт. 

-Парите ще бъдат възстановени на посочената в този формуляр банкова сметка. 

 

-Всички стоки трябва да бъдат със оригинални етикети и без следи от повреда и употреба, със запазен добър 

външен вид.  

-Стоката трябва да не е изцапана, носена, прана или гладена.  



 

 

Запазен оригинален, ненаранен етикет. Не трябва да има липсващи части.  

Нашият съвет е добре да огледате закупения продукт преди да скъсате етикет. 

-Ще Ви бъдем благодарни, ако прикачите оригиналната фактура, копие от фактурата или доказателство за 

плащане на стоките, които връщате.  

Това ще ни помогне по-бързо да обработим върнатите от Вас стоки. 

-Моля, всички клиенти, които се възползват от услугите: Връщане, Замяна, Рекламация, да 

уведомят куриера, че ни разрешават да отворим върнатите пратки. Ние няма как да се уверим, че сте 

покрили гореизброените условия, ако нямаме достъп до продуктите. За да можем да бъдем максимално 

ефективни се нуждаем от Вашата помощ. 

-Върнати артикули с лош търговски вид ще се считат за неоснователна рекламация и ще се върнат до адрес 

на подателя за негова сметка. 

 

 

Дата:___________________ 

Подпис:_________________ 


