
                                        

                   БЛАНКА ЗА ВРЪЩАНЕ / ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНАТА СТОКА

Този формуляр е важен за вас, ако желаете да върнете или замените артикул закупен от нас. 

Онлайн магазин angelostyle.bg дава възможност, ако не сте напълно удовлетворени от 
закупения от вас продукт, да го върнете в 14 дневен срок от датата на получаване на Вашата 
поръчка. 

Условия за връщане  :

В 14 дневен срок след получаването на стоката, имате право да я върнете или замените, при
следните условия: 

- Продуктът е в добър външен и търговски вид: (т.е.  той не е носен, изцапан, гладен,
надраскан, изгорен, скъсан или подложен на поправки). 

- Продуктът е със запазена оригинална опаковка и етикети. 
- Изпратеният към нас продукт е придружен с настоящата бланка за връщане и замяна и

касов бон. 
Разходите по куриерските услуги за връщане или замяна на продукт са за сметка на
клиента. 

Каква е процедурата по връщане или замяна? 

Може да върнете продукта следвайки следните стъпки:

1. Изпратете пратката, отговаряща на условията ни за връщане на адрес: гр. София, офис
на  Еконт  –  Плиска  намиращ  се  на  бул.  Шипченски  проход  №18,  Търговски  център
Галакси

Изпратени пратки по “Български пощи” ЕАД или с други куриерски фирми на друг адрес от
горепосоченият не се приемат!

2. Пратката задължително трябва да е придружена с настоящата бланка за връщане на
продукт, като на гърба на този лист се попълнят липсващите данни. 

3. Върнатата пратка задължително трябва да бъде придружавана с полученият касов бон
от нас!

ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

Възстановяване на сума за закупен продукт става след приемане от наша страна, след като се
уверим в нейната  цялост! Възстановяването на сумата става само по банков път в рамките на
10 работни дни от датата на получаване на пратката. 

Изпратени пратки за плащане с наложен платеж няма да бъдат приемани! 



ДАННИ НА КЛИЕНТА: 

Име, Фамилия:…………………………………………………………………………………………………………………….

Тел.:…………………………………………………………………

e-mail:……………………………………………………………...

Адрес за доставка: 

Гр / с…………………………………………………………………………..                                   пощ. Код……………………………………….

Жк……………………………………………………………………………...

Ул……………………………………………………………………………….

Бл…………..  вх………………….  ет……………..   ап………………

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА, който желаете да върнете

Име или код на продукт…………………………………………

Дата на получаване:……………………………………………….

Моля попълнете вашето желание замяна или връщане на артикул:

Замяна за нов продукт.

Искам да заменя за………………………..Продуктов кос / име на продукт……………  размер………..  цвят……………….

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА – IBAN: |B|G|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Титуляр по сметката……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата:…………………….                                                               Подпис на клиента:………………......

Благодарим Ви, че избрахте Angelo Style!                    




