
ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА 

 

Моля, попълнете формуляра и го изпратете на и-мейл: sales@cantek.bg 

 

Адрес за връщане на закупен продукт: 

ESHOP.CANTEK.BG - Кантек ЕООД  
Милчо Боров 
София, 1619, бул. „Никола Петков“ 81 
тел. 0700 42 555 

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на 
следната стока/услуга: 

Наименование на стоката:  

Количество:   

Дата на поръчка ........................ г. Дата на получаване: ....................... г. 

Име на потребителя:  

Адрес на потребителя:  

Телефон на потребителя:  

Банкови данни: 

Моля, попълнете информация за сметката, по която ще Ви бъде възстановена сумата. 

Банка: …………………………………………………   IBAN: ………………………………………………… 

Разходите, свързани с връщането/подмяна на стоките са за сметка на потребителя 

Дата: 

 

Подпис: …………………………………………… 

*************************************************************************** 

При връщане на стока, заедно с нея изпратете обратно: 

 Копие от фактура за закупеното изделие 

 Оригинален касов бон (при плащане с наложен платеж) 

 Попълнена ФОРМА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА 

*************************************************************************** 

Условия за връщане на стока. 

Вашето право за връщане на стоки е описано в ЗЗП. Съгласно чл. 50 – Потребителят има 
право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи 
обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на 
разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:  

- приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и 
посочено от потребителя: 

- когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, 
считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и 
посочено от потребителя, приемане на последната стока;  

Правото за връщане може да упражните само ако са изпълнени следните условия: 
Стоките са съхранявани с грижата на добър стопанин, не е нарушена целостта на 
оригиналната им опаковка и са във вида, в който са получени, в т.ч. с пълна комплектация, 
документация и не нарушени защитни стикери. 

Съгласно чл.54 ал.4, имаме право да задържим плащането на дължимата Ви сума до 
получаването на стоките на указания във формуляра адрес. 

 


