
ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ 

До 
/името на търговеца/ 

/адрес, ЕИК/ 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните 

стоки/услуги: 

/описание на продукта/ 

Стоката е поръчана на 

Стоката е получена на  /посочва се датата на получаване от потребителя/ 

С настоящето желая: 

Да се възползвам от правото на замяна: 

Да ми се възстанови заплатената сума: 

/име на потребителя/ 

гр./с  ул.
/адрес на потребителя/ 

Банка BIC 

IBAN 

/Дата/ /подпис на потребителя/ 

-------------------------------
Всеки потребител има правото да върне или да поиска замяна на поръчаната стока в 14-дневен срок след получаването й, ако стоката отговаря на следните условия:
– няма механични повреди;
– с оригиналната си опаковка е и има търговски вид;
– придружена е от приложената гаранционна карта/когато продукта е съпътстван от такава/, съпътстващите я документи и аксесоарите, с които е била получена.
Купувачът трябва да се свърже със сътрудник на www.sportlifebg.com на телефон 0887294580 и да съобщи за отказа си. В случай на невъзможност от замяна или когато клиента държи да му бъде 
възстановена заплатената сума SportLifeBg се задължава да възстанови заплатената за стоката сума в срок от 14 календарни дни от датата, на която тя е получена обратно. Същият срок от 14 
календарни дни е валиден и в случай на замяна. Разходите по транспортирането са за сметка на Купувача.
Клиентът е задължен да информира SportLifeBg за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви 
средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, клиентът може да използва Формуляр за упражняване на правото на отказ 
от договора от разстояние - бланка може да намерите ТУК
Получените стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи, в противен 
случай, връщането на стоката става след договаряне на обезщетение за евентуалното намалените на потребителски свойства на стоката.
В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която 
клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал 
стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.
Възстановяването на сумата се извършва по банков път. Продавачът има право да забави възстановяването до получаването на продадените стоки.

/телефон/ 
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