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info@dynaphos.com, www.dynaphos.com

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
ОТ ………………………………………………………………(име на клиент)
Адрес на клиент: ……………………………………………………………………………………………………….
С настоящия формуляр уведомявам, че се отказвам изцяло или частично от направена онлайн
поръчка и желая за върна закупен продукт.
Номер на онлайн поръчка: …………………….
Продукти, които искам да върна: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Стойност на продуктите за връщане:…………………… лв с ДДС
Причина за връщане:………………………………………………………………………………………………....
Опции за връщане:
1. На място в офиса на Динафос ‐ София 1700, ул. Александър Фол 2, вх 8 маг. 1
2. По куриер за сметка на клиента до горния адрес
3. Желая Динафос да организира вземането на стоките от моя адрес и да приспадне
сумата за транспорта по тарифата на Еконт Експрес от сумата за връщане.
Адресът за вземане:………………………………………………………………………………………
Лице за контакт:…………………………………………………. Телефон:………………………
Дата на вземане:....................... в рамките на работния ден
Варианти за възстановяване на сумата на върнатите продукти, моля изберете желаните:
1 Ваучер за пазаруване в Динафос ЕООД
(Важи за всички стоки и услуги, има стандартна валидност от 6 месеца и може да се удължава,
може да се използва от приносител еднократно или на няколко пъти, издава се в деня на
приемане на върнатите стоки)
2. Замяна с друг продукт: …………………………………………………(име/прод код/количество)
2. Банков път – плащането се възстановява по банкова сметка на клиента в рамките на 14 дни
след приемане на стоките за връщане и наличието на коректно попълнени банкови детайли.
При избор на тази опция моля въведете следната банкова информация:
IBAN:…………………………………………………………………………
Банка:……………………………………………………………………….
Титуляр:……………………………………………………………………
Важна информация за връщане на стоки:
Продуктите, които се връщат трябва да са неизползвани, в добър търговски вид и запазена
оригинална опаковка.
При връщане по куриер клиента е длъжен да осигури опаковка, която да предпазва продукта,
да не се лепят товарителници, етикети и тиксо директно по оригиналната опаковка

Дата:……………………………..

Клиент:…………………………………………………..
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