
 

РЕКЛАМАЦИЯ 

Моля, изпратете ни повредения артикул на: Shooos s.r.o., Nábr. L. Svobodu 44, 81102 Bratislava, Словакия               
заедно с този формуляр и фактурата. Моля, не нареждайте пощенските разходи за сметка на фирмата, в                
такъв случай продуктът няма да бъде взет. За рекламацията, продуктът трябва да бъде напълно чист и сух.                 
Гаранционният срок е 30 дни. 

Име и фамилия:……………………………..      Адрес:…………………………………….. 

Телефон:……………………………………       E-mail:…………………………………… 

№ на поръчката или фактурата:…………..       Дата на закупуване:…………………… 

№ на банковата сметка за връщане на парите:……………………………………………… 

Причина за рекламацията:…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Дата на рекламацията:……………………….. Подпис:……………………………………... 

Процедура за рекламация: 

1. Молбата трябва да бъде подадена без излишно отлагане след като е забелязан дефектът. Последващата употреба на                
стоката може да причини задълбочаване на проблема, което може да стане причина за отхвърляне на молбата. 

2. Гаранционният срок е 24 месеца и започва да тече от датата на получаване на стоката. 

3. Гаранционният срок не бива да се бърка с експлоатационния срок на стоката т.е. времевия период, през който, ако се                   
използва правилно, включително се поддържа, стоката ще запази качествата си въз основа на устойчивостта си на                
износване. 

4. В случай, че след получаването на стоката купувачът установи, че стоката не съответства с поръчаната или забележи                 
дефект, трябва веднага да уведоми продавача по имейл или телефон в срок от 5 дни от получаване на стоката. 

5. Ако се стигне до повреда на закупената стока, купувачът има право да иска замяна. 

6. Дефект означава промяна на свойствата на стоките причинено от използването на материал, който е неподходящ или с                 
лошо качество, несъответствие с производствената технология или неправилен дизайн. 

7. Дефекти на стоката, които са възникнал в гаранционния срок заради износване, неправилна употреба, неподходяща или               
неправилна поддръжка, заради естествените промени в материалите, от които стоката е направена, заради каквито и да                
било щети от страна на ползвателя или трето лице, не могат да бъдат смятани за дефект. 

8. Счита се, че рекламацията е подадена правилно, ако стоката е в своята цялост и са спазени общите принципи за  хигиена.                    
Клиентът е длъжен да предостави стоката почистена и без каквито и да било замърсявания. Shooos s.r.o. и електронният                  
магазин  www.shooos.bg имат право да откажат да приемат стока, която не отговаря на изброените по-горе условия за обща                  
хигиена (Наредба 91.1984 Coll. За мерките срещу заразните болести) 

9. За молбата, включително за отстраняването на дефектите ще бъде решено без излишно забавяне, най-късно 30 дни от                 
датата на подаване.  В определени случаи упълномощеният служител може да се договори с клиента за по-дълъг срок. 

10. Клиентът подава заявлението като изпраща стоката, заедно с попълнен образец за рекламация и копие от фактурата на:                 
Shooos s.r.o., Nábr. L. Svobodu 44, 81102 Bratislava 

http://www.shooos.sk/

