
 

БЛАНКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ 

Моля, прочетете и попълнете внимателно 

 

Онлайн магазин Oreshak.bg дава възможност за 

връщане на закупения продукт в 14 дневен срок 

от датата на получаване на Вашата поръчка, ако 

той не отговаря на изискванията или има 

констатирани липси или дефекти на стоката. 

 

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ: 

 Продуктът е в добър външен и търговски вид, съответстващ на този при получаването. 

 Запазена е оригиналната опаковка и етикети 

 Върнатият продукт е придружен от попълнена настоящата бланка  и касова бележка 

прикрепена към нея. 

 

Разходите по куриерските услуги за връщане или замяна на продукт/и са за сметка на 

Клиента. ИЗПРАТЕНИ ПРАТКИ ЗА ПЛАЩАНЕ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ И ЗА НАША СМЕТКА 

НЯМА ДА БЪДAТ ПРИЕМАНИ !!! 

 

Процедури за връщане или размяна. 

1. Оставете лично или изпратете  с куриер пратката, отговаряща на условията за 

връщане, на адрес: София 1715, Младост 4, блок 482, магазин 6 – Шоурум Орешак. 

Мобилен Телефон 0894 794 895; 

2. Пратката задължително трябва да бъде придружена от настоящата бланка за 

връщане, като се попълнят данните, посочени по-долу. 

3. Моля задължително да ни информирате предварително на info@oreshak.bg . 

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА 

Възстановяване на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша 

страна в нейната цялост! ЕСНАФИ ЕООД ще извърши възстановяването, като използва 

същото платежно средство, използвано от клиента, освен ако той изрично не се съгласи с 

друго. Срокът за възстановяване на парите е  рамките на 14 календарни дни от датата на 

получаване на пратката. 

Вашите данни: 

Име: ............................................................................. Гр/с. ................................................................... 

Фамилия: ..................................................................... Жк ....................................................................... 

Телефон: .................................................................... Ул. ....................................................................... 

E-mail: .......................................................................... Вх. ........... Бл. ............ Ет. .......... Ап. ................. 

КОД на ПРОДУКТА, който желаете да върнете или замените:………………….…………………….. 

Номер на поръчка .........................................................   Дата на получаване ................................... 

Причина за рекламация…………………………...……………………………………………………………... 

Искане на клиента ………………..………………........................................................................................ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА IBAN BG....................................................................................................... 

Титуляр по сметка ....................................................................................................................................... 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ СТЕ НАШ КЛИЕНТ ! 

 

mailto:info@oreshak.bg

