
[МОДЕЛ]  

Потвърждение за сключване на договор за покупка на стоки от разстояние 

 

Продавача : SPORTISIMO s.r.o., IČ: 26194627, DIČ: CZ 26194627 със седалище 

ул.Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 e регистриран  в Търговския регистър на 

Общинския съд в Прага, раздел C, Папка 78675 

Телефон: +359 24 92 92 56 (понеделник до петък 09:00 – 17:30); 

имейл: e-shop@sportisimo.bg;  

 

Номер на поръчката / договор: 1234567801 

 

Продавани продукти:  

▪ CHALTEN TS CSWP (Мъжки зимни обувки) 

Цвят: черно (черно / бяло), Размер: 42 EU 

 

Основни качества на продаваните стоки :  

▪ CHALTEN TS CSWP  

Горна част:  кожа покрита с полиуретан, Sensifit™ 

Изолация:   Thinsulate™ 200 гр 

Междинна подметка: EnergyCell 

Подметка:   Contagrip® W 

Мембрана:  ClimaSalomon Waterproof 

Drop:   8 мм 

Височина на междинната подметка: 19 мм при петата / 11 мм при пръстите 

Водоустойчивост : да 

Тегло:   600 g 

Технологии:  CONTAGRIP® , EnergyCell , ORTHOLITE® , SENSIFIT™ 

 

Цена за продукти, транспортни разходи и платежни   

Цена за продукти:  539 лв 

Цена за транспорт:  75 лв  

Платежни :  безплатно  

Цена без ДДС: 507,43 лв 

Цена с  ДДС:  614 лв 

Общо за плащане:  614 лв 

 

Купувач:   

Адрес за получаване  Адрес на фактурата   

Петър Иванов   Петър Иванов 

Иван Вазов 100   Иван Вазов 100 

1000 София    1000 София  

България                България 

 

Покупната цена не приспособена към купувача, а се преизчислява на базата на 

автоматизирани решения. 

 

Разходи за средства за комуникация от разстояние: безплатно, или купувачът заплаща 

само собствените си разходи за своята интернет връзка. 

 

Начини на заплащане: Заплащане с карта 
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Начин за получаване на стоки : GLS 

 

Времето за доставка на стоки: От 16.1. до 18.1.  при Вас с наш транспорт  

 

Правила за решаване на оплаквания : Вашите оплаквания можете да изпращате на тези 

контакти :  

телефон: +359 24 92 92 56 (понеделник до петък 09:00 – 17:30); 

имейл: e-shop@sportisimo.bg;  

и отговор се изпраща на Вашия имейл за контакт  

Анулиране на договор : От този договор купувача може да се откаже, без изясняване на 

причината в срок от 30 дена от изпращането на поръчката ( последната част от 

поръчката/договора)  Отказа е възможен чрез информиране за това: (i)  на пощенски 

адрес Sportisimo бул. Ботевградско шосе 525 1839 София, (ii) чрез формуляр за Отказ от 

договора за покупко-продажба, (iii) друг удобен начин : имейл или попълване на контактен 

формуляр. 

В случай на отказ от  договора, купувачът поема разходите за връщане на закупената 

стока. Ако стоката не може да бъде върната по обичайния пощенски път, Продавачът 

трябва да уреди (по искане на Купувача) да вземе върнатата стока за сметка на Купувача, 

като разходите за това събиране са: 65 лв (Стоките ще бъдат взети от услугите GLS). 

В случай, че стоката бъде върната след отказ от вече използвания договор, повредена, 

мръсна или без документи, предоставени със стоката, тогава купувачът носи 

отговорност пред продавача за намаляването на стойността на стоката в резултат на 

обработката на стоката, различно от необходимото, за да може купувачът да се запознае 

с естеството, свойствата и функционалността на стоката. 

Отговорност за повреди: Продавача отговаря за повредите на стоките в рамките на две 

години от получаване / превземане на стоката. Правата и отговорностите за повредите 

/рекламацията може да се използва от купувача : (i) във всеки магазин  на Продавача, 

(ii) на адреса на клиентския център на Продавача: Sportisimo бул. Ботевградско шосе 525 

1839 София, – чрез изпращане на стоките за рекламация с транспортна услуга. 

 

Сервиз:  Продавача не предлага сертифициран сервиз. 

 

Кодекс за поведение: Продавачът не е приел никакъв кодекс за поведение по 

отношение на продажбата на тези стоки и т.н. 

 

Извънсъдебно разрешаване на спорове: Ако възникне спор между нас от продажбата на 

стоки по този договор (който не успеем да разрешим), имате право да го разрешите 

извънсъдебно в допълнение към съдебния спор.  спор, свързан с продажбата на нашите 

стоки или предоставянето на нашите За разрешаването на потребителски услуги, 

Чешката търговска инспекция - www.coi.cz ("CTIA") е компетентна за извънсъдебно 

разрешаване   на спорове, с което можете да се свържете при всеки потребителски спор. 

Можете също така да използвате страницата  

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, за да 

изпратите предложение за извънсъдебно решаване на спорове или да получите 

информация за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове (включително 
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извънгранични спорове). Възможно е да има и други така наречени упълномощени 

лица/образувания за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове, при които е 

възможно да се започне разрешаване – извънсъдебно решение. 

 

Оплаквания : С оплаквания , освен на нашия отдел за решаване на жалби – (контакти: 

eshop@sportisimo.bg), можете също така да се обърнете и на Чешката търговска 

инспекция с адрес, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1 -  www.coi.cz. 

http://www.coi.cz/

