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ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИИ

Номер на поръчка _________ Телефон ____________

Име и фамилия _____________________________________

Рекламация (изберете една от опциите):

1. □ Замяна с друг артикул (моля, отбележете)
_______________________________________ 
/арт. No, модел, размер, цвят/

2. □ Безплатен ремонт (моля, отбележете)

3. □ Възстановяване на дължимата сума по Банков път (моля, отбележете)

Банкова сметка

IBAN __________________________ /номер на сметката/

Титуляр_______________________________________ /име, фамилия/

Моля опишете причината за рекламацията: 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Задължителни придружаващи документи: (моля, отбележете)
□ Касов бон □ Фактура 

Важно!
Всяка рекламация трябва да бъде изпратена с копие/я на оригиналната документация (касов
бон, фактура).

Tранспортните разходи са за сметка на Клиента и не се възстановяват. Пратки, изпратени с наложен 
платеж не се приемат. След получаване на върната стока и прегледа й (информация за което ще бъде 
изпратена по e-mail или телефон), стойността без транспортните разходи се възстановяват на Клиента – по 
сметка в срок от 14 /четиринадесет/ дни. Стока, чиято рекламация не може да бъде приета (напр.: ако е 
изпратена след посочения срок, ако не е придружена с касова бележка, ако е разопакована) ще бъде 
изпратена обратно на Клиента за негова сметка. Ако по някаква причина Клиентът е сбъркал и е посочил 
друг продукт от това, което е искал и до изпращане на поръчката не е установил грешката си може да се 
свърже в офиса на фирмата, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда 
индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на новозаявен са за сметка на Клиента. Ако 
новата поръчка е по-скъпа се доплаща разликата. Доставчикът е в правото си да откаже връщането на 
продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат. На рекламация подлежи всяка стока, която не 
отговаря на заявената от Клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я 
приеме от него. При явно несъотвествие на получената стока със заявената незабавно се свържете с нас на 
телефона обявен в сайта. 
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Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право 
да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за 
продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или 
замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е 
непропорционален в сравнение с другия.(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е 
непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия 
начин на обезщетяване са неразумни.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да
я приведе в съответствие с договора за продажба.(2) Привеждането на потребителската стока в 
съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от 
предявяването на рекламацията от потребителя.(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има 
право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска отбиване от цената на 
потребителската стока съгласно чл. 114.(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с 
договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на 
потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни 
неудобства.(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието
вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят 
не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от 
следните възможности:1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;2. отбиване 
от цената.(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за 
намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската 
стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от 
потребителя.(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови 
заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез 
извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице 
следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.(4) Потребителят не може да 
претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е 
незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от 
доставянето на потребителската стока.(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за 
поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и 
потребителя за решаване на спора.(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с 
никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Обувните артикули се ремонтират за срок от един месец, като времето за ремонта се изключва от 
гаранцията. Рекламация при констатирани фабрични дефекти и несъответствия съгласно ЗЗП и 
правилата за търговия се предявяват три дни след покупката, като ако обувните изделия не са 
носени се подменят с нови – ако обувните изделия са носени се ремонтират съгласно гаранционните 
условия. При амортизиране на стоката вследствие на дълга употреба, неправилна експлоатация 
и/или умишлено увреждане, търговеца или производителя не удовлетворява рекламацията. 
Гаранцията не покрива повредени ципове или аксесоари. Поддържайте обувките си само с 
предлаганите за целта препарати, не перете в перални машини, не изсушавайте намокрените обувки
в пряк контакт с отоплителни уреди!


