
Натисн
 

Оттегляне от договор на разстояние 
по смисъла на 7 и сл. Закон №. 102/2014 Coll. относно защитата на потребителите при продажба на стоки или 

предоставяне на услуги по договор от разстояние или извън търговския обект и за изменение и допълнение на 
някои закони 

Продавач: 

Купувач: 

Име и фамилия*: 

Улица и номер*: 

Град:*: 

Пощенски код:*: 

Държава*: 

Телефон: 

Име на фирмата: 

Улица и номер:*: 

Град:*: 

Пощенски код:*: 

Държава*: 

Телефон:: 

E-Mail:

E-Mail:

(изберете една от опциите) 
С настоящото Ви уведомявам, че се оттеглям от 

Предметът на договора закупен чрез уебсайта: 

  договор за покупка 

договор за услуги 

ддс номер: 

Получих потвърден номер на поръчка: от: 

Продуктът ми беше доставен на ( дата)*: Номер на факт. 

Възстановяване на сумата: 
(маркирайте само една опция) 

   пълната стойност на фактурата (всички фактурирани стоки подлежат на отказ) 

частичната стойност на фактурата (само някои от стоките подлежат на отказ) 

име на върнатия 
предмет на 
договора, брой / 
бройки (само ако 
върнете само 
част от предмета 
на договора): 

Връщаната стойност: 

Искана сума за връщане*: 
   по пощата на моя адрес (по-горе)

  сметка - номер / код на банката или IBAN: 

Резюме на пратката:    Оттегляне от  договора 

Стоки, ако подлежат на отказ 

 Фактура 

Аксесоари (ако подлежат на отказ) 

Ако стоките не са част от пратката, признавам факта, че продавачът не е длъжен да върне парите в рамките на 14 дни от датата на доставка 
от договора, докато стоките не бъдат доставени или не мога да докажа изпращането на стоката. 

Трябва да изпратя стоката до продавача в рамките на 14 дни от датата на отказ. 

В ден 

Подпис 

*маркираните полета са задължителни 
Думата "стоки" може да бъде заменена с думата "услуга", без да е 
необходимо да променяте текста 

RACES, s.r.o. 

Južná trieda 66 

Košice 

04001 

Словакия 

+359896607645

Info@race-shop.bg 

SK2023088056 

www.race-shop.bg 

*След попълване се свържете с нас, за да поръчаме вземането на колета!
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