
Име и Фамилия / Фирма * E-mail адрес на клиента * 

Адресn *  

Банкова сметка 

Номер на поръчката или фактурата Код на производителя или/и ID на продукта 

Име на продукта за рекламация 

Продуктът за рекламация трябва да бъде изпратен    

 
ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ 

 
 

Моля попълнете всички задължителни полета / / r. 
 

  

/ / r. 
без видими следи от употреба и със запазен търговски 
вид .Молим да приложете документ, който удостоверява 
покупката. 

 

Дата на рекламацията: Дата на откриване на дефекта 

 

ДАННИ НА КЛИЕНТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данни на продукта за рекламация 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕФЕКТИ / УВРЕЖДАНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИ КАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА Е УСТАНОВЕН ДЕФЕКТ? ОЧАКВАНИЯ ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯТА: 
 

ПО ВРЕМЕ НА 
УПОТРЕБА 

ДРУГИ ЗАМЯНА/ ПОПРАВКА ВРЪЩАНЕ НА СУМАТА 

 
 

 
 
 

Ако потребителската стока е в несъответствие с договора, потребителят има право да поиска тя да бъде приведена в съответствие, като първо поиска ремонт или замяна, ако 
това не е възможно или изисква прекомерни разходи( само тогава сумата може да бъде възстановена в брой или по посочена от клиента банкова сметка). 

Продуктът (ите), заедно с попълнения формуляр за рекламация трябва да бъдат изпратени на следния адрес: София 1000, бул. Черни Връх 84, м-н Adventure Shop, ДО 
ПОИСКВАНЕ: офис ЕКОНТ БЦ Витоша, бул. Черни Връх 47, на вниманието на Даниела Стоичкова +359 898 449316. 

Рекламацията ще бъде обработена в рамките на 14 дни от получаването на продукта от Adventure-shop.bg. Моля, обърнете внимание, че при липса на оригиналната 
касова бележка, фактура, копие от фактура или доказателство за плащане на стоките, които връщате, рекламацията няма да бъде обработена.  

 
Ако имате въпроси относно рекламацията, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на адрес support@adventure-shop.bg или +359 898 449316 
 
 
 



Моля, вземете под внимание, че при обработване на рекламациите се взима под внимание и се прилага законодателството на Република България. 
Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липса на съответствие на потребителска стока с договора за продажба съгласно законовата гаранция.  
Настоящата търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите произтичащи от разпоредбите на чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите, а именно: 
 
 
Права на потребителя: 
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителя има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в 
съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният 
от него начин на обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. 
(2) Смята се, че даден начин за обезщетение на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на 
обезщетяване са неразумни като се вземат в предвид: 
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 
2. значимостта на несъответствието; 
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. 
Чл. 113 (1) Когато потребителската стока несъответства с договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в състояние с договора за продажба. 
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от датата на предявяване на 
рекламацията от потребителя. 
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума ли да иска намаляване на цената на 
потребителската стока съгласно чл. 114. 
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие  с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока 
или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. 
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпяване вследствие на несъответствието вреди. 
Чл. 114 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право 
на избор между една от следните възможности: 

1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 
2. Намаляване на цената; 

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна 
на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. 
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на 
потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за 
продажба 
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. 
Чл 115 (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок от две години, считано от датата на доставяне на потребителската стока. 
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече времето, необходимо за поправка или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за 
решаване на спора. 
(3) Упражняването на право на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. 

Съгласно Закона от 27.08.1997 г. Dz. U. 2002, № 101, т 923, се съгласявам с обработката на моите лични данни, съдържащи се в рекламацията, за целите на провеждане на 
рекламацията и закупените от мен стоки. 

 

Подпис на жалбоподателя 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

!!!Aдpecният eтикeт e caмo, зa дa ви пoмoгнe пpaвилнo дa aдpecиpaтe пaкeтa и нe ви зaдължaвa 
дa из6epeтe мeтoд зa изпpaщaнe нa пpoдyктa зa вpъщaнe. 

 
До адрес: София, бул. Черни Връх 84, м-н 

Adventure Shop 

Или 

До поискване: офис ЕКОНТ БЦ Витоша, бул. 
Черни Връх 47 

На вниманието на: 

Даниела Стоичкова  

0898449316 


