ФОРМУЛЯР
за упражняване правото на отказ от договор за покупка от разстояние
чрез телефонна поръчка или он-лайн магазин
ДО "АЛИАНС ФАРМА ГРУП" ЕООД, с ЕИК 204144676, с адрес на управление в гр. София,
УЛ. Николай Хайтов № 2, адрес за кореспонденция гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 911, ет. 3, офис 4-5, тел. 0878949843 е-mail: office@bevared.com, представлявано от
управителя Никол Червенкова
ОТ .................................................................................... (три имена на потребителя)
.......................................................................................... (адрес на потребителя)
.......................................................................................... (телефон и електронен адрес на
потребителя за контакт)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,
С настоящото Ви уведомявам, че СЕ ОТКАЗВАМ от сключения от мен договор за покупка
от разстояние чрез телефонна поръчка /он-лайн магазин/фейсбук, на следната стока:
Стока : ............................................................... /изписва се точното наименование/
Поръчана на .................201.... г., получена на ..................201.... г. чрез куриерска фирма
Рапидо.
Уведомен съм, че връщането на стоката по куриер към Вас е за моя сметка.
Съгласен съм заплатената от мен сума /наложен платеж/ за стоката в размер на ........ лв.
/............................................................. лева/ да ми бъде преведена по банкова сметка в
банка .......................................................... с IBAN : ……………………....……………. и BIC :
………………………, титуляр на сметката : ...................................................................... в
рамките до 14 дни след получаване на стоката на адреса на търговеца, а именно гр.
София, бул. Княгиня Мария Луиза № 9-11, ет. 3, офис 4-5, „Алианс Фарма Груп“ ЕООД.
С подаване на настоящето декларирам, че съм наясно, че :
1. Правото ми да подам настоящият формуляр се погасява с изтичане на 14-дневен срок от датата
на доставка на стоката; 2. Длъжен съм да изпратя или предам стоката/ите обратно на адреса за
кореспонденция на Търговеца не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която съм уведомил
Търговеца за решението си да се откажа от договора; 3. Състоянието на стоката, предмет на
договора за продажба от разстояние, която връщам на Търговеца, трябва да бъде в добър
търговски вид, без външни и/или вътрешни ожулвания, драскотини или други наранявания,
поставена в оригиналната търговска опаковка, в която е получена от Търговеца, да не е нарушена
целостта на опаковката, в т.ч. стоката да не е ползвана; 4. Стоката трябва да бъде придружена от
предоставените от Търговеца касов бон (оригинал, за физически лица) или на фактура и касов бон
(за юридически лица); 5. Търговецът има право да отложи възстановяването на направените от
мен плащания във връзка с Договора за продажба от разстояние до получаване на стоката обратно
и докато не му представя доказателства, че съм изпратил обратно стоките, в зависимост от това,
кое от двете събития е настъпило по-рано и е с ненарушено съдържание или опаковка.

Дата : .................201..... г.

Подпис: ....................
/три имена, изписани собственоръчно/

