
ПОРЪЧКА № ...................

Име и фамилия: ............................................................................... 

Телефон: ....................................

Формуляр за връщане на продукти

Изберете метод за възстановяване на сумата:

Чрез банкова сметка

* Номерът на банковата сметка представлява последователност от 22 знака - букви и цифри
Проверете дали сте посочили валидна сметка

Чрез предоставяне на електронен код на ваучер за платената сума

* Ваучера може да се използва при следваща/и покупки в сайта на търговеца. Сумата може да се ползва 
и на части. Ако поръчката е по-малка от сумата заредена във ваучера, разликата се запазва за следващ 
път. Ако е по-голяма се до плаща само разликата. 

Наименование на продукт Размер Количество Причина за връщането

Искам да върна цялата поръчка

* Ако искате да върнете цялата поръчка, отбележeте това поле с  

* Отбележете с       начина, по който искате да възстановим сумата.

* Клиентът има възможност да върне продукт в срок от 14 дни от датата на получаване 
при условие, че връщаните стоки са неизползвани и чисти, в отлично състояние, 
без страничен мирис (крем, парфюм, цигарен дим), в оригинална опаковка, етикет и попълнен формуляр.

Адрес за връщане на продукти:

гр. София, Жк.Борово, ул.Ястребец 25, офис 11
Получател: muudsfashion.com
Телефон за връзка: 0876554708

* Ще получите сумата за върнатите продукти до 14 работни 
дни от датата на приемане на стоката на посочения за връщане
адрес.
* Възстановява се сума, платена за даден продукт, без цената
на куриерските услуги.   

Забележка: Магазинът не е физически и всякакъв опит за 
връщане на пратка различен от това да я изпратите с 
куриерска фирма до посочения адрес ще бъде отказан. 
Разходите по връщането се поемат от клиента. 

* Стока чието връщане не може да приемем поради 
неизпълнение на условията, ще бъде върната обратно на 
клиента за негова сметка. Рекламации отнасящи се до 
механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще 
бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламации, 
изготвен в присъствието на куриера
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