
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-

ПРОДАЖБА 

 

 

До „ЕГОМС” ЕООД,  

ЕИК BG205572263,  

с адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1а, бл. 516, ап. 18,  

представлявано от управителя Сашка Драганова Георгиева.  

 

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

стоки: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

                                     (опишете подробно стоките и тяхното количество) 

 

Дата и номер на поръчка: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                          (посочете датата и номера на поръчка на стоките)  

 

Дата на получаване и номер на товарителница на Куриера: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….               

(посочете датата и товарителницата на получаване на стоката) 

Име на потребителя: ………………………………………………………………………………  

(напишете името си) 

Адрес на потребителя:  

……………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………….    

(напишете адреса си) 

 

1. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за решението си да се 

откажете от покупката (по електронен път).  

Периодът за анулиране на договора – 30 дни започва да тече от датата на доставката. 

Можете да върнете стоката чрез куриера, с който сте получили стоката или по пощата с 

обратна разписка.  

 

Разходите по доставката (ако разходите по доставката са платени от „Егомс“ ЕООД), както и 

по  връщане на закупената стока са за сметка на купувача, който се отказва от договора, но 

не по-големи, като сума от 12 (дванадесет) лева!  

За да упражните правото си на отказ трябва да ни уведомите за вашата самоличност - име, 

географски адрес, телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се 



откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, 

куриер или електронна поща).  

2. При връщане важат условията от раздел „Политика на връщане“, публикувани на сайта на 

електронния магазин.  

3. Клиентът следва да върне стоките на адрес гр. София, ул. „Мадрид“ №34, офис на СПИДИ, 

не по-късно от 30 дни след деня, в който е информирал за отказа си.  

4. Клиентът се задължава да върне стоката във вида, в който я е получил, внимателно 

отворена, разопакована, без да е нарушена целостта на опаковката или етикетите и без 

липсващи елементи от опаковката или съдържанието.  

5. Правото на отказ не се прилага за:  

5.1. стоки, които са с нарушена опаковка при разопаковане и/или отворяне от Клиента;  

5.2. стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък 

срок на годност;  

5.3. запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат 

върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;  

5.4. стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други 

стоки, от които не могат да бъдат отделени;  

5.5. стоки, чиято цена е договорена изрично при сключването на договора за продажба и 

чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат 

контролирани от търговеца;  

5.6. стоки, чието съдържание е употребено от Клиента;  

5.7. стоки с нарушена опаковка или в опаковката на които е добавено друго вещество.  

В случаите, когато закупеният продукт е изпробван с цел да се установи доброто му 

функциониране се възстановява неговата намалена стойност.  

 

При получаването на поръчаната стока вие сте длъжни да я прегледате и в случай на 

видими недостатъци, като транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари и 

документи, трябва незабавно да информирате лицето, извършващо доставката.  

Необходимо е да опишете повредата в писмен вид на бланка на куриера и да върнете 

обратно по него повредената стока в оригиналната и опаковка с всичките аксесоари и 

документация, с която е придружена.  

В случай, че не направите оглед на получената стока в момента на получаването и не 

предявите претенции, стоката се смята за одобрена, и вие губите правото да претендирате 

на по-късен етап.  

Егомс ЕООД се задължава да възстановяви получената сума, платена при продажбата на 

стоката, включително с разходите за доставка, в 14-дневен срок, който започва да тече от 

датата на уведомяване за решението ви да се откажете от договора за продажба, но не и 

преди стоката да е получена обратно в склада.  

 

Подпис на потребителя: ………………………….….…  

                                               (ако формулярът е на хартия)  

Дата: ……………. г 

 



 

Подпис на потребителя: …………………… 

                                              (ако формулярът е на хартия) 

Дата: …………………….г. 


