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Уведомление за отказ от договора за продажба

С подписването си потвърждавам, че съм информиран и се съгласявам, че ако върнатите стоки са повредени 
(износени или частично изхабени), продавачът има право на обезщетение за повреда на стоките и е упълномощен да 
събира щети от името на купувача за възстановяване на покупната цена.
Потребителят има право да се откаже от договора за продажба, без да посочва причина, в рамките на четиринадесет 
(14) дни от деня на приемане на стоката. В случай на продажба на стоки на лице, което е предприемач и сключва 
договор като част от стопанската си дейност, това право не произтича от закона и не е възможно връщането на 
продукта в рамките на 14 дни.
Изключения: Правото на отказ от договора за продажба не може да бъде упражнено, ако стоките са извадени от 
затворената опаковка и не могат да бъдат върнати по хигиенни причини. Например това са следните стоки: четки за 
зъби, епилатори, самобръсначки и други продукти за грижа за тялото.

Подпис на купувача:

(Не забравяйте да включите фактура с документите) 

Коментар:

Дата:

 

Уважаеми,
На           чрез вашия електронен магазин www.digiexpert.bg сключих с вас/ договор за 
продажба, чиито предмет бе                   (идентификация на стоката).
Тази стока получих на             .
С оглед на това, че договорът бе сключен с помощта на интернет, т.е. по типичния начин за комуникация на 
разстояние, реших да предявя своето право и да ви уведомя, че се отказвам от посочения по-горе договор 
за продажба.
Изпращам ви стоката обратно в отделна пратка, същевременно ви моля да преведете сумата за покупката 
в размер на      лв. по моята банкова сметка №      
най-късно до 14 календарни дни от получаване на това уведомление за отказ от договора за продажба.

Действителен списък с адреси,
на които можете да изпратите
стоки, ще намерите на нашата уеб
страница: digiexpert.bg/info/
otegliane-ot-dogovora
Молим Ви да не забравяте да
впишете идентификационния
номер на магазина: ID: 93981789

https://www.digiexpert.bg/info/otegliane-ot-dogovora
https://www.digiexpert.bg/info/otegliane-ot-dogovora

