
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ 
 
До: фирма БС ТЕХ ЕООД  
Адрес: Гр. Банкя ул. Пирот No8  
тел.: 02 8468 337 моб. : 0898 605051 
 
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/  
 
Банкова сметка за възстановяване на сумата: 
IBAN: ………………………………………………………………… 
BIC:………………………………… 
 
Условия за връщане на закупена стока. 
Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 
14 (четиринадесет) дни от получаване им на адреса за доставка, в случай, че същите са със запазена 
опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и във 
вида, в който са получени с придружаващата ги документация. 
Не подлежат на връщане уреди за красота и здраве от съображения, свързани с хигиената и здравето на 
хората.  
Клиента информира писмено "БС ТЕХ ЕООД " за решението си да се откаже от договора за продажба 
преди изтичането на 14-дневния срок по чл.50 от ЗЗП, а "БС ТЕХ ЕООД" изпраща на клиента незабавно 
потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.  
Крайният срок за връщане на стоката обратно на "БС ТЕХ ЕООД" е преди изтичането на 14-дневния срок. 
/изключение за правото на отказ са случаите когато стоката не е налична и се доставя специално за 
конкретният клиент след направена официална поръчка/. 
 
За да върне стоката, клиентът трябва да изпълни следните условия: 
-Продуктът не трябва да е използван 
- Да посочи своя банкова сметка, по която да бъде възстановена заплатената цена на стоката /Сумата ще 
бъде изплатена до 14 работни дни /. За стоки с лош търговски вид следва отбив от цената или отказ от 
приемането им от търговеца и връщането им обратно на клиента за негова сметка. 

- Да съгласува със служител на HOMELUX.BG адреса, на който да бъде върната. 
 

Пратки изпратени с Наложен платеж не се приемат.  

Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на 
потребителя.  

При връщането на стоката с куриерска фирма, следва да се направи застраховка на 
продукта за стойността при неговото закупуване. Незастраховани стоки не се приемат 
обратно. 

Декларирам,че съм запознат(а) и съм съгласен(а) с Общите условия за връщане на закупена 
стока. 
 
...................        ..................................  
/Дата/         /Подпис на потребителя/  


