
 

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ 

Фирма ДАРИС приема върната стока за замяна, ако: 

  Пратката не е с нарушена опаковка. 

  Обувките нямат следи от носене и нараняване. 

  Заплатите пътниите разходи за връщане на първоначално изпратената стока. 

  Заплатите пътните разходи за получаване на втората пратка. 

 Продуктът, който желаете да замените е закупен от нас преди НЕ повече от 14 дни. 

  

Фирма ДАРИС приема върната стока за възстановяване на сумата, ако: 

  Пратката не е с нарушена опаковка. 

  Обувките нямат следи от носене и нараняване. 

  Заплатите пътниите разходи за връщане на изпратената стока. 

 Продуктът, който желаете да върнете е закупен от нас преди НЕ повече от 14 дни 

 

В случай на връщане на стока, за възстановяване на средства, се приспада стойността на първоначалната 

доставката от общата сума, която е заплатил клиентът. Сумата е фиксирана и е на стойност 4.50лв  

Име:..........................................................................................., Поръчка № ..........................................  

С настоящото уведомявам, че в законоустановения срок се отказвам от сключения от мен договор за покупка на 

следните продукти:  

................................................................................................... /код на продукта и размер/  

................................................................................................... /код на продукта и размер / 

ОСНОВАНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ:  

☐ Рекламация                                                                Описание на дефекта:........................................................................  

☐ Замяна за следния размер:.......................................................... 

☐ Възстановяване на сума  

ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ:  

 Титуляр нa сметката 

 

 IBAN 

ВАЖНО: Не се приема ръчно написана банкова сметка, трябва да бъде предоставена разпечатка от банкова сметка, 

на която желаете сумата да бъде възстановена.                                                          

Адресът за връщане е: Офис Speedy, гр. Кюстендил, ул. ЦАР СИМЕОН I No 23 

Декларирам, че предоставям доброволно данните, попълнени в този формуляр и че съм съгласен(а) тези данни да бъдат съхранявани и обработвани от БГШУС 

ЕООД, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета нот 27 Април 2016г. относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на 

данните), Закона за защита на личните данни и останалото действащо законодателство. Декларирам, че съм запознат с Политиката за защита на личните данни на 

БГШУС ЕООД, публикувана на уеб сайта на БГШУС ЕООД - https://darisshoes.com/ 

 

ДАТА:............................                                                                    ПОДПИС:.................................. 

https://darisshoes.com/

