
ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
(на основание чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 от ЗЗП)

До Мегара ЕООД / ЕИК 201555633

София, ул. Яков Крайков 27

+359889769686 / shop@sotbg.eu

Попълнете този документ и го приложете заедно с продуктите. Повече подробности за връщането на 
продукти ще намерите на следния линк: https://shop.sotbg.eu/vrashtane-na-stoka.

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

Модел на продукта Бр.

Номер на поръчка 

Дата на поръчката

Име

Телефон

Ако поръчката Ви е заплатена предварително онлайн с карта, сумата се възстановява автоматично по 
същата карта.
В случай че поръчката Ви е заплатена с банков превод или наложен платеж, трябва да посочите банкова 
сметка (IBAN) и титуляр, по която да направим превода.

Титуляр на банкова сметка

IBAN

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

Необходимо е върнатите продукти да са в оригиналните им опаковки, както и с приложените към тях 
етикети и аксесоари. Продуктите не трябва да имат следи от употреба или да са с нарушен търговски 
вид.

Запознат(а) съм с условията за връщане на стоки на "Мегара" ЕООД описани на следващата страница.

Адрес за връщане на продукти: Спиди Офис Крива река (София, ул. Ами Буе № 17-23)
Получател: Мегара ЕООД, Владимир Вълков, 0889769686

Подпис: .............................. Дата: ...... . ...... . 20......г.

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

https://shop.sotbg.eu/vrashtane-na-stoka


ИЗВАДКА ОТ УСЛОВИЯТА ЗА ВРЪЩАНЕ

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ НАШИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ:

• Да пазите оригиналната опаковка и пълната окомплектовка на получения продукт. Пазете всичко, наистина всичко - 
кутии, книжки, найлончета и торбички

• Имате право да тествате закупения продукт и да се уверите че Ви хареса, но сте задължени да го пазите в безупречно
състояние и вид. Върнатия продукт трябва да бъде без следи от употреба, без драскотини, без следи от удари и с 
всички защитни покрития, които продукта е имал при получаването му.

• Оригиналната опаковка, всички книжки и документи, вкл. документите за собственост, трябва да са здрави, да не са 
надраскани или повредени.

• При закупуване на няколко идентични продукта се позволява връщане на само 1 брой разопакован продукт. 
Останалите ще бъдат приети само и единствено, ако всички кутии/опаковки са запечатани и не е повредена тяхната 
цялост

• Транспортните разходи за връщането на продукта се поемат от Вас.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ КОИ ПРОДУКТИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ:

• Устройства, ако консумативите им са били разпечатани

• Продукти, които имат следи от употреба

• Специални поръчки - поръчка за стока, която не е налична в склада на shop.sotbg.eu и ще бъде поръчана специално за
Вас. Ще Ви уведомим предварително, че стоката е специална поръчка и за нея не важат условията за връщане;

• Заплатени суми за услуги, които вече са консумирани - монтаж, ремонт, инсталация на софтуер, сключени 
застраховки на техниката

• Транспортни разходи, такси при плащане и наложен платеж (при връщане на техника не се възстановяват разходите 
за транспорт, такси при плащане или наложен платеж, заплатени от Вас по време на покупката)

• Стоки, които не са в оригиналната си опаковка или липсват части от нея, както и наранен, изтрит или скъсан сериен 
номер и/или гаранционна лепенка

• Стока с лош вид и видими следи от употреба - драскотини по корпуса, клавиатурата, екрана, зарядни и др. 
драскотини

• Компютърни програми и друг вид софтуер, които се предлагат в дигитален формат (на CD, DVD, download, кодове за
активация и т.н.)

• Консумативи (батерии и др), чийто опаковки са били разпечатани

• Оборудване, защитено от пароли, въведени от потребителя или конфигурирани по поръчка за потребителски акаунти,
което предотвратява привеждане на устройството към първоначалното му софтуерно състояние

Пълните условия за връщане може да намерите на следния адрес: https://shop.sotbg.eu/vrashtane-na-stoka

Моля обърнете внимание, че куриерските разходи за връщането на продуктите са за Ваша 
сметка!!!

https://shop.sotbg.eu/vrashtane-na-stoka

