
Формуляр за рекламация

Според чл. 8 ал. 4 от Закона от 30 май 2014 г. за правата на потребителите и Гражданския кодекс на Полша, Държавен вестник № 1964, № 16, т. 93, с измененията (Dz. 
U. Nr 1964, Nr 16 poz 93 ze zmianami) изборът на искането принадлежи на лицето, което предявява рекламация.

* възможно само когато:
 - получените стоки са дефектни или не съответстват на поръчаните (различен модел, размер, цвят)
 - поправката или замяната са невъзможни или изискват прекомерни разходи
 - продавачът не е заменил нещата на нови или не ги е поправил в съответния срок
 - замяната или поправката би изложила лицето, което предявява рекламация, на значителни неудобства
** когато дефектът или повредата на дадена част или нейната липса не оказват съществено влияние върху цялостната използваемост на закупения продукт.

Внимание!
Не приемаме пратки с наложен платеж, изпратени като рекламация.
Възстановяването на пари е възможно само по банков превод.

...............................................................
четлив подпис на Клиента

Данни на клиента (попълва се от Клиента)

Адрес за доставка (попълва се от Клиента)

Потребителско име:..................................................................Номер на поръчката:......................................................................

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

Пощенски код и град: .......................................................................................................................................................................

Улица, номер/апартамент: ...............................................................................................................................................................

Имейл:............................................................Датата на попълване на рекламацията:..................................................................

Номер на банковата сметка:

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

Пощенски код и град:...........................................................................................................................................................................

Улица, номер/апартамент:..................................................................................................................................................................

Информация за предмета (попълва се от Клиента)

Описание на дефекта / причината за рекламация (попълва се от Клиента):

Искане на лицето, което предявява рекламация (попълва се от Клиента)

Поръчан продукт:..............................................................................................................................................................................

Общи условия за подаване и приемане на рекламации на Клиент:
1. Рекламацията трябва да бъде подадена в писмена форма (правилно попълнен формуляр за рекламация) и изпратена заедно с продукта с приложеното доказателство за покупка 
(касова бележка, фактура) на адреса на фирмата.
2. Рекламацията обхваща само дефекти, произтичащи от причини, намиращи се в закупените стоки, при условие че продуктът е бил използван в съответствие с предназначението му.
3. Продавачът се задължава да разгледа рекламацията в 14-дневен срок от датата на нейното подаване и да информира купувача за решението си.

Безплатна 
поправка

сменяне на 
повредена част

замяна на нов* връщане на пари* намаляване на 
цената**

Адресът, на който трябва да бъде изпратен пакетът, и телефонът за връзка могат да бъдат намерени на 
уебсайта: www.bolf.bg/рекламации


