
ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ 
РАЗСТОЯНИЕ  

 
До: Фондация “Нашите недоносени деца”, ЕИК 176312861, адрес: гр. София, 
ул. Майор Димитър Думбалаков 38, телефон за контакт: 0887545446 
 
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор 
за покупка на следните стоки*/ от разстояние. 
 

●  Поръчано на ……………………, получено на ………………………………………  
● Поръчка № ………….…, от дата …..………………………………………………….  
● Име на потребителя/ите …………………………………………….………………...  
● Адрес на потребителя/ите …………………………………………….………………  
● Номер на документ за покупка (касов бон, фактура) ……………………… 
● Подпис на потребителя/ите ……………………………………………….………….  

 
 

 
Причина за връщане на стоката: 
 

1. Продуктът не ми харесва 
2. Продуктът не отговаря на снимката/описанието 
3. Продуктът е дефектен 
4. Изпратен е грешен продукт 
5. Качеството не отговаря на очакванията ми 
6. Бих искал продуктът да бъде заменен 

 
Начин на възстановяване на дължимите суми:  
 
По банкова сметка IBAN: _______________________________________________ BIC: 
___________________ при банка _______________________________________ 
 
С подаване на настоящия формуляр декларирам, че съм наясно, че:  

Продукт  Брой  Цена 

     

     



 
1. Правото ми да подам настоящото, се погасява с изтичането на 

14-дневен срок от датата на доставката на стоката.В обратно 
изпратената пратка освен формуляр за връщане на закупена стока, 
трябва да бъде приложено и доказателството за закупуването 
(касов бон, фактура). Задължително условие е закупените продукти 
да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка.  

2. Съм длъжен да изпратя или предам стоката/ите обратно на адреса 
на Фондация “Нашите недоносени деца”, който е посочен на 
касовия бон и/или товарителницата, съпровождаща поръчката, не 
по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която съм 
уведомил Фондация “Нашите недоносени деца” за решението си 
да се откажа от договора си.  

3. Състоянието на връщаната от мен стока, трябва да отговаря на 
нормалното такова за изпробването и, за да се установи естеството, 
характеристиките и доброто функциониране в съответствие с 
договора за продажба от разстояние. Стоката, предмет на договора 
за продажба от разстояние, която връщам, трябва да бъде в добър 
търговски вид, без ожулвания, драскотини или други наранявания, 
поставени в оригиналната си опаковка, в която е получена, в т.ч. 
стоката да не е използвана и да отговаря на предвиденото в 
договора за продажба предназначение, стоката не трябва да бъде 
изпирана и мокрена.  

4. Фондация “Нашите недоносени деца” има право да отложи 
възстановяването на направените от мен плащания във връзка с 
Договора за продажба от разстояние до получаване на стоката/ите 
обратно или, докато не му представя доказателства, че съм 
изпратил обратно стоката/ите, в зависимост от това, кое от двете 
събития е настъпило първо.  

5. Нося отговорност само за намалената стойност на стоката/ите, 
причинена от изпробването и/им, различно от необходимото, за да 
установя естеството, характеристиките и доброто им 
функциониране.  

6. Разходите за връщането на стоката на стоката/ите са изцяло за моя 
сметка. Пратки, изпратени за сметка на Фондация “Нашите 
недоносени деца”, няма да бъдат приемани!  

7. След получаване на върната стока и прегледа ѝ от страна на 
Фондация “Нашите недоносени деца”, стойността, без 



транспортните разходи, се възстановява на Клиента по посочената 
в настоящия формуляр сметка в срок от 14 /четиринадесет/ 
календарни дни. 

8. На рекламация не подлежи стока,за която Клиентът е бил 
предварително предупреден за несъответствие или дефект.  

 
Декларирам, че съм запознат(а) и съм съгласен(а) с Общите условия за 
връщане/рекламация на закупена стока. 
 
 
 
Дата:…………………  Подпис на потребителя:…………………………………….. 


