
SPORTISIMO 
бул. Ботевградско шосе 525
1839 София

+359 24 92 92 56
eshop@sportisimo.bg

ЖЕЛАЕТЕ ДА ВЪРНЕТЕ ИЛИ 
ЗАМЕНИТЕ СТОКАТА, ЗАКУПЕНА 
ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИНА?

Опаковайте стоката, добавете фактурата или касовата бележка
и попълнения формуляр (отзад) и го изпратете за Ваша сметка
(не с наложен платеж!) на посочения по-долу адрес.

Ще Ви информираме веднага, щом получим пратката.

ЗАКУПЕНА 
СТОКА ЛИЧНО 
ОТ МАГАЗИН 
SOFIA JUMBO 

PLAZA

ИЗПРАЩАНЕ

БЛАГОДАРИМВИ ЗА ПОКУПКАТА!
Ще намерите вдъхновение 

и много спортни съвети 
в нашите социалнимрежи.  ЗАМЯНА

»  до 30 дни от доставката

»  за каквато и да е друга стока (по-скъпата стока се доплаща, 
 а за по-евтината стока Ви връщаме разликата в цената) 

»  подгответе си фактурата или касовата бележка и попълнения формуляр

»   стоката трябва да е неупотребявана, неповредена
и да е с всички аксесоари

  ВРЪЩАНЕ
»  до 30 дни от доставката

»  ще Ви върнем парите възможно най-скоро

»  подгответе си фактурата или касовата бележка
и попълнения формуляр

»  стоката трябва да е неупотребявана, неповредена
и да е с  всички аксесоари

  РЕКЛАМАЦИЯ
»  до 2 години от доставката

»  подгответе си фактурата или касовата бележка

»  ще намерите повече информация, както и формуляра за рекламация
в нашата уеб страница www.sportisimo.bg/vrashtane-i-zamyana-na-stoka

Лесно е. Достатъчно е да попълните формуляра отзад и да го занесете 
заедно със стоката  в магазина или да ни ги изпратите обратно.



С настоящия формуляр заявявам изричното си желание от прекъсване на договора 
си за продажба на дадена стока:
Фактура N:/поръчка:    Дата на закупуване:   

Информация за клиента:
Име и фамилия:  
Адрес:  
Телефон:    E-mail:   

Моля, стоката да бъде върната на адрес Sportisimo, бул. Ботевградско шосе 525, 1839 София.

Причината за връщане на стоката:

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА/ 
ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОГОВОР ДО 30 ДНИ 

  Размерът неправилен 
  Не отговаря на описанието
  Не е, както на снимката

  Стоката е дефектна
  Грешно изпратена 
  Не отговаря на моето очакване

  Друга причина

Стоки за връщане:

Номер на стоката Наименование на стоката Брой Размер Цена

Номер на стоката Наименование на стоката Брой Размер Цена

Ново поръчани стоки (за смяна):

Подпис и дата:  
За повече информации погледнете тук: 
www.sportisimo.bg/vrashtane-i-zamyana-na-stoka/

Цената на стоката да бъде върната на: 

  банкова сметка, от която е била поръчката платена
  IBAN

B G
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