Упражняване право на отказ
при онлайн покупки от
"ГИГАМЕД" ЕООД, ЕИК: 131265802
www.b12.best
Приложение No 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
До: ...........................
/името на търговеца/
................................................................................
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен
договор за покупка на следните стоки/услуги:
...........................................................................................................
/описание на продукта/
Стоката е поръчана на: ……………………………….......................
Стоката е получена на: ...........................................................
/посочва се датата на получаване от потребителя/
...........................................................................................................
/Име на потребителя/
Гр./с.:.................................................................................................
/Адрес на потребителя/
...................
/Дата/

..................................
/Подпис на потребителя/

Във всички случаи на отказ, потребителят трябва да изпрати по куриер за своя сметка
стоката обратно на “ГИГАМЕД” ЕООД без неоправдано забавяне и не по-късно от 7 дни,
считано от датата, на която е съобщил на „ГИГАМЕД” ЕООД за решението си да се
откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати обратно
на търговеца преди изтичането на 7-дневния срок. Когато потребителят е упражнил
правото си на отказ от договора от разстояние, “ГИГАМЕД” ЕООД възстановява всички
суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни,
считано от датата, на която е получил стоките обратно в свое владение. Възстановяването
на платените суми се извършва със същото платежно средство, използвано от потребителя
при първоначалната трансакция. В случай на плащане с наложен платеж, то сумата бива
възстановена чрез наложен платеж при връщане на стоката от потребителя.
В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с
ненарушена цялост, неизползвана и с пълна окомплектовка, ако има такава. При
неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата
стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.
Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на
потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя,
рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай
на загубване или погиване на стоката преди получаването й от “ГИГАМЕД” ЕООД,
потребителят дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия
ценоразпис на “ГИГАМЕД” ЕООД.
Моля изпратете попълнен този формуляр на адрес:
п.к. 1142, бул. Васил Левски № 42, ет. 1, ап. 1. или на имейл: contact@b12.best
получател: „ГИГАМЕД“ ЕООД, ЕИК: 131265802

