
ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ

Номер на поръчка:

Име и фамилия:

Телефон за връзка:

В случай, че поръчката Ви е заплатена с банков превод или 
наложен платеж, трябва да посочите банкова сметка (IBAN), 
по която да направим превода.  
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Артикулен № Име на артикула Брой

 Продуктът не ми харесва
 Продуктът не отговаря на снимката/описанието
 Продуктът е дефектен
 Изпратен е грешен продукт
 Качеството не отговаря на очакванията ми
 Друга причина: ...........................................................................................
 .....................................................................................................................

Номерът на банковата сметка трябва да съдържа 22 символа,
моля уверете се,че въведената от вас сметка е правилна.

Причина за връщане:
(посочете причина като отбележите съответното квадратче)

Ако поръчката Ви е заплатена предварително онлайн с карта, сумата 
се възстановява автоматично по същата сметка. 

Титуляр на сметката:......................................................................................



УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

1. Срокът за връщане е 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на 
получаване на стоката.

3. Цялостта на опаковката не трябва да бъде нарушена (скъсана,смачкана).

4. Върнатата стока трябва да бъде в изряден търговски вид, тоест не трябва 
да бъде повредена (надраскана, счупена, със следи от употреба).

2. Към върнатата пратка трябва да бъде приложен попълненият 
ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ.

5. След получавне на пратката съдържанието й ще бъде прегледано от наш 
технически сътрудник и ако бъде установено неизпълнение на условията от 
точка 3 и 4, то тя ще бъде върната на клиента за негова сметка.

6. Връщането на стока е за сметка на клиента. Възстановяването на сумата 
от върната стока се случва само и еднствено по банков път, в срок от 14 дни 
считано от датата на връщане. Пратки върнати чрез наложен платеж не 
се приемат.

 Изключние правят случаите когато увреждането на стоката е възникнало по 
време на транспорт, тогава отговорност носи съответната траспортна 
фирма. Дефектът на стока се установява само и единствено в присъствието 
на куриер и се съставя съответния констативен протокол. При така 
установен дефект, транспортните разходи са за наша сметка. 

7. Съгласно чл. 57 т.3 от ЗЗП артикули, които са персонализирани с 
текст / снимка, по желание на клиента и той е дал изричното си 
съгласие (за такова се приема и потвърдена поръчка на платформата 
на opakovano.bg и прилежащите й страници в социалните мрежи 
Facebook, Instagram), НЕ могат да бъдат върнати или отказани и 
сумата за стойността им не се възстановява.

8. Сумата за стойността за подаръчна опаковка НЕ се възстановява.

Адрес за връщане: гр. Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов №3.

Телефон за връзка с наш офис: 0896 70 20 63
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