
 

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ СТОКА 
 
До: „КРАНИКО Консулт“ ЕООД, с ЕИК 206000557, със седалище и адрес на управление гр. София, 
ж.к. Стрелбище, бл. 17А, ап. 32, представлявано от управителя Красимир Николов. 
 
С настоящото заявявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следната стока/стоки: 
 
НОМЕР НА ПОРЪЧКА:  
НАИМЕНОВАНИЕ/ВИД НА СТОКАТА:  
 
БРОЙ ЗАКУПЕНА СТОКА:  
 
ИМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:  
АДРЕС НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:  
 
 
Желая сумата за покупката да ми бъде върната по следния начин: 
По банкова сметка:  
IBAN:    
BIC:  
Банка:  
Титуляр:  
 
Запознат съм, че разходите, свързани с връщането на стоките, са за моя сметка. 
 
Дата: ___.___.________ г.     Подпис на клиента: __________________ 
 
С подписа си удостоверявам, че се запознах и се съгласявам с Общите условия на уебсайта на Продавача https://bg.ionickiss.com  

 
Моля настоящият формуляр да бъде подписан, сканиран и изпратен на електронната поща на търговеца 
(claims@ionickiss.bg) или на следния пощенски адрес: гр. София 1618, ж.к. Манастирски ливади запад, ул. 
Ралевица №64, офис на Спиди 361-София-Ралевица 
 
Продуктът, който връщате, трябва да е изпратен с опция преглед преди получаване. 
 
Стоките следва да бъдат изпратени обратно на търговеца без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на 
която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора съгласно чл. 52 от ЗЗП. Крайният срок се 
смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. При 
връщане на продукта е необходимо да бъде върната не само стоката, но и съпровождащата я документация, включително 
изпратената фактура/ гаранционна карта съгласно придружително писмо. 
 
Стоката следва да бъде върната в оригиналната ѝ опаковка и в нейната цялост, в пълна окомплектовка с придружаващата я 
документация и без увреждания, във вида, в който е получена. Ако върната стока е с увредена опаковка, следи от употреба, 
драскотини, удари, липсващи аксесоари, документация, договорът остава в сила, като Продавачът, в присъствието на представител 
от куриерската фирма, удостоверяват съдържанието на изпратената от потребителя пратка. 



 

 

_________________________________________________________________ 
Чл. 50 от Закона за защита на потребителите: Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския 
обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, 
предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на: 
1. сключване на договора - при договор за услуги, а в случаите по чл. 228а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения - считано от датата, на която 
потребителят потвърди съгласието си със сключения договор; 
2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или: 
а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, 
различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока; 
б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от 
превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част; 
в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или 
трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока; 
3. сключване на договора - при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в 
ограничен обем или определено количество, и при договори за доставяне на централно отопление и на цифрово съдържание, което не се доставя 
на материален носител. 
 
Чл. 54 от ЗЗП когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, търговецът 
възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано 
от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52. 
(2) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната 
трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано 
с разходи за потребителя. 
(3) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на 
доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца. 
(4) При договор за продажба, когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя 
по ал. 1, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от 
двете се е случило по-рано. 
Чл. 55 от ЗЗП Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът 
не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него 
лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се 
откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди 
изтичането на 14-дневния срок. 
(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги 
заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя. 
(3) При договор извън търговския обект, когато стоките са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора, търговецът е 
длъжен да прибере стоките за своя сметка, ако естеството на стоките е такова, че не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата. 
(4) Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи 
естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не 
го е уведомил за правото му на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8. 
(5) Когато потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, той заплаща на търговеца 
пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който потребителят е уведомил търговеца за упражняване 
правото на отказ. 
(6) Пропорционалната сума по ал. 5, която потребителят трябва да заплати на търговеца, се изчислява въз основа на крайната цена, уговорена в 
договора. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което 
действително е било предоставено. 
(7) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, той не дължи разходи за: 
1. предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен 
обем или в определено количество, или за централно отопление, изцяло или отчасти, извършени по време на срока за отказ, когато: 
а) търговецът не е предоставил информация съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 или 10, или 
б) потребителят не е поискал изрично изпълнението на договора да започне по време на срока за упражняване правото на отказ от договора 
съгласно чл. 48, ал. 3 и чл. 49, ал. 9, или 
2. доставянето изцяло или отчасти на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато: 
а) потребителят не е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението на договора преди изтичане на 14-дневния срок по чл. 
50, или 
б) потребителят не е потвърдил, че знае, че като дава съгласие за започване изпълнението на договора, ще загуби правото си на отказ от договора, 
или 
в) търговецът не е предоставил потвърждение на изричното предварително съгласие и приемане от потребителя за започване изпълнението на 
договора съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8. 
(8) Потребителят не носи отговорност за упражняване правото на отказ, освен в случаите по ал. 1, 2, 4 и 5 и чл. 54, ал. 3. 


