
АЛФАВЕТ БГ ЕООД 

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ 

Продуктите трябва да ни бъдат върнати до 14 дни от получаване на поръчката Ви. 

Име ______________________________________   Фамилия ______________________________________________________ 

Имейл _________________________________________   Телефон _________________________________________________ 

Населено място _____________________________________________ Пощенски код _________________________________ 

Адрес ____________________________________________________________________________________________________ 

Поръчка номер _______________________________ от дата ______________________________________ 

Наименование на продукти за връщане Арт. № Кол. 

1.   

2.   

3.   

   

Причини за връщане на продуктите: 

 
Отказ от договора за покупко-продажба  в 
законовия 14 дневен срок  

Рекламация – опишете проблема по 
долу  

Друго – опишете по долу 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Желая парите да ми бъдат върнати по следния начин: 

     С пощенски паричен превод  По банкова сметка 

IBAN 

  Банковата сметка трябва да бъде на Ваше име. Съдържа 22 знака – латински букви и цифри. 

 Пратката трябва да се прати на един от следните адреси: 

  За продукти закупени от категория „КОНЕН СПОРТ“   За продукти закупени от категории „ВЕТЕРИНАРНА 
МЕДИЦИНА“,ОБОРУДВАНЕ ЗА ФЕРМИ“,“ДОМАШНИ 
ЛЮБИМЦИ‘, ХОБИ ФЕРМА“ или „ЕЛЕКТРОПАСТИРИ“ 

Варна, 9003  

ул.„Народни Будители“ 3А 
Магазин за КОНЕН СПОРТ 
АЛФАВЕТ БГ ЕООД 
Тел: 0879 888 374 

Варна, 9003  

ул.„Уилям Фруд“ 1 
Склад АЛФАВЕТ 
АЛФАВЕТ БГ ЕООД 
Тел: 0879 888 372 

 

Транспортните разходи по връщането на продукти са за Ваша сметка, освен в случаите по /чл.124 от Закона за защита на 

потребителите/. 
Ако следните изисквания не са спазени, си запазваме правото да откажем пратката и/или връщането на парите: 

 Всички продукти трябва да бъдат върнати в оригиналната си опаковка и състояние, с приложените към тях етикети и 

аксесоари. Те не бива да са употребявани или да са с нарушен търговски вид.  

 Моля, отпечатайте този документ и го прибавете към пратката. 

След като получим вашата пратка, ще ви уведомим по имейл. След което ще продължим с възстановяването на средствата, ако такова 

може да бъде извършено. Ако имате някакви въпроси, можете да се свържете с нас на телефонните номера, посочени по-горе или на 

имейл info@alfavet.bg. 

                                              


