
Формуляр за упражняване правото на отказ от договор сключен от разстояние

Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.

ВАЖНО! 
Правото на връщане в 14 дневен срок, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), касае 

единствено продукти закупени от разстояние. Използвайте този формуляр единствено ако желаете да върнете продукт, 
закупен чрез поръчка от нашият онлайн магазин. В случай, че стоката която искате да върнете е закупена лично от вас, в 

наш физически магазин, този формуляр е неприложим.
ВНИМАНИЕ! 

Съгласно чл. Чл. 57 от ЗЗП, ал. 5. Разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние 
или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани 
и изпробвани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защитата на 

здравето. 
Такива стоки са: • Слушалки тип in-ear; • Вокални микрофони; • Платъци и мундщуци за духови инструменти • Устни 

хармоники и други духови инструменти без отделен мундщук; • Контролери за уста и др.;

С подаването на настоящето заявление, се задължавам в 7 дневен срок от датата на подаване да върна стоката
до адреса на търговеца, за своя сметка, в пълна окомплектовка, без видими следи от употреба и в изряден търговски вид.

До “Протехника Медия Солюшънс” ЕООД, 1582 гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 74а, тел.: 02 452 10 00; 02
978 20 25, факс: 02 978 58 70, е-mail: info@musicworld.bg:

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка от разстояние на следните
стоки:

Дата на поръчка:                                                                Дата на получаване:

Желани заменящи продукти:

Име и фамилия на потребителя:                                                                

Телефон за връзка:                                                                

Желая замяна на върнатите продукти с други:       ДА        НЕ                                                            

Подпис на потребителя:______________________                                                                  Дата на подаване:_________________
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)                                                           

Сумата изплатена по договора да ми бъде възстановена по следната банкова сметка:

Банков код:                                  IBAN №:     

Титуляр по сметката:    

1.

2.

3.

4.

5.

6

1.

2.

ВАЖНО! Задължително е да сте титуляр по банковата сметка, която предоставяте. Суми по предоставени банкови сметки на 
трети лица, не се възстановяват!  Изплатените от потребителя суми по договора се възстановават по посочената банкова 
сметка в срок от 14 дни, считано от датата на подаване на този формуляр.                                
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