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Всеки закупен продукт от twiggyshop.bg, който не отговаря на 
вашите очаквания, може да бъде върнат в 14-дневен срок от 
датата на доставка. 
*Не се приема връщане на бански и бельо!

Връщането се приема при следните условия
- Продуктът да е със запазен търговски вид - да не е носен, 

скъсан, шит, пран, гладен, изцапан с грим, да няма петна. 
- Да са запазени етикета, опаковката.
- Да поемете куриерската услуга за връщането на продукта. 

Пратки които са върнати за сметка на Twiggy Shop не се 
приемат.

- Възстановяването на сумата за върнат продукт става след 
приемане на върнатата пратка и след като сме се уверили, че 
е върната в изряден вид.

- Сумите се възстановяват само по банков път в рамките на 30 
дни, от датата на получаване на върнатият продукт. Моля 
имайте в предвид, че ще бъдете таксувани в размер от 2 лв за 
обработване на пратката и платежното нареждане. 

Стъпки за връщане на продукт

- Към пратката прикрепете настоящата бланка, попълнена с 
изисканите данни.

- Задължително трябва да бъде приложен един от следните 
документи в оригинал: касов бон или разписка за пощенски 
паричен превод. При липса на горе посеченият документ, 
пратката се връща обратно към Вас.

- Изпратете пратката на адрес: гр. Мартен ул. Александр Невски 13 
до офис на Speedy - Мартен. Даните за получател ще откриете на 
товарителницата, която получихте от Speedy. Пратки изпратени 
за наша сметка не се приемат.

Дата Подпис

Контактна Информация

Име

Фамилия

+359 (0)

Email

С подписване на тази бланка за връщане се съгласявам с Общите 
Условия на фирмата и декларирам, че продукта/тите не е носен, 
скъсан, шит, пран, гладен, изцапан. 
Разбирам, че за неспазване на Общите Условия може да бъде 
отказано връщане на паричните средства.

Варианти за възстановяване на сумата

По Банка

Ваучер

Моля маркирайте удобен за Вас вариант за 
възстановяване на сумата с X. За банков 
превод моля попълнете IBAN. 

ВНИМАНИЕ: При избор на опция “Ваучер”, Вие 
се съгласявате дължимата от нас сума, да ви 
бъде предоставена под форма на ваучер с код, 
който ще можете да използвате при следваща 
покупка, в рамките на 2 месеца от издаване му. 
Кода ще получите на посочения от Вас 
телефонен номер и e-mail.

ПОПЪЛВА СЕ СЛУЖЕБНО

Дата на приемане Поръчка 

Сума за изплащане Дата на изплащане 

СТАТУТ

Form W-1 
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Financial Department

Банкова информация

IBAN 

BG

Титуляр на сметката

ПОРЪЧКА №
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