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Протокол за отказ  от  поръчка 

Данни за поръчката: 

Име и фамилия нз клиента:________________________________________ 

№ на поръчката:  _____________________ 

 

Продукт за връщане(рекламация): 

1.Име на продукта: __________________________________________________________________ 

2.Продуктов номер: __________________________________________________________________ 

3.Причина за отказ: _______________________________________________________________ 

 

Допълнително описание: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

В качеството си на потребител Вие имате право в 7-седемдневен срок от доставката да се откажете от поръчката и да върнете стоката, без да дължите 
обезщетение или неустойка . Стоката трябва да е със запазена опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация, книжки и 
дискове, не трябва да има нарушен търговски вид, да не липсват опаковки, да няма видими драскотини,претривания по повърхностите на стоката, да не 
бъде инсталирана операционна система, да не липсват лицензионните стикери, както и компоненти от стоката,неизползвана, чиста,  без странични миризми 
(като кремове, парфюми или цигарен дим) и в оригинална кутия с надпис,всички етикети вътрешни и външни да не са премахнати.Ако тези условия са 
изпълнени, тогава просто се свържете със нас за да ни уведомите, че желаете да върнете/смените продукта.  
На връщане и замянане не подлежат всички чорапени изделия, клинове, долни части от бельо (бикини, боксерки, прашки), храни 
в срок на годност, козметични продукти с нарушени опаковачни стикери(кремове,спирали,фондьотени и др.) !!! 
Стоката трябва да бъде обезопасена от повреждане по време на транспорта и изпратена на адрес: 
 
Енди-Син ЕООД Енди-Маркет 2 

гр. Димитровград 6400 
ул. "Ромен Ролан" 11А 
 
Към пратката трябва да бъдат приложени: 

1. Доказателство за покупката във вид на стокова разписка,касова бележка или фактура получена заедно с поръчката. 
2. Попълнен протокол за отказ от стока: Изтегли от тук. 

Молим да не забравите старателно да опаковате и да осигурите целостта на пратката.Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло 
за сметка на потребителя. 

Същевременно Ви информираме, че не приемаме пратки, изпратени до нас с наложен платеж и с Български пощи. 

 

Подпис клиент: ________________ 

http://endymarket.com/form.php?FormID=1
http://endymarket.com/userfiles/editor/file/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0.pdf

