
                                                                  
 
 

Бланка за връщане на арикул 

                                            
Данни за артикула 

Поръчка №................................................................................................... ..................................... 

Дата на получаване........................................................................................................................... 

 

Лични данни  

Банка................................................................................................................................................... 

IBAN…………………………………………………………………………………….............................................................. 

Титуляр (име, презиме и фамилия)................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

           Артикулът има дефект                                                  Артикулът няма дефект 

 

Замяна 

*Попълва се, в случай, че клиентът желае замяна, вместо връщане на сума! 

Връщам: 

 

Наименование на продукта Количество Размер 
   
   
   
   
 

Желая да заменя за: 

Наименование на продукта Количество Размер 
   
   
   
   
 



                                                                  
 
 

Условия за рекламация и връщане 
 
В случай, че желае да замени размера на поръчана и получена стока или желае друг продукт, 
клиентът има възможност да замени закупената стока в срок до 14 дни от получаването ѝ. 
Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването 
им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им 
функциониране. Върнатата стока трябва да е с етикети, в добър търговски вид, да не е носена, 
прана, гладена, скъсана, да е чиста, без странични миризми (като кремове, парфюми или 
цигарен дим) или петна. Към пратката трябва да бъдат приложени: стокова разписка и 
формуляр за връщане, рекламации, и замяна. В случай на замяна или отказ от поръчката, 
клиентът заплаща куриерската услуга към VOGUESMASH. 
  

Всички върнати стоки към VOGUESMASH трябва да бъдат обезопасени от повреждане по време 
на транспорта и изпратени на адрес: град Варна 9000, ул. Георги Бакалов № 18, тел 0988 
230 282, за Димакс ЕООД. 
 
Онлайн магазин VOGUESMASH уверява своите клиенти, че в 14 дневен срок от датата на 
получаване могат да върнат закупена стока, при условие, че не е ползвана (носена, гладена, 
прана, скъсана), че е чиста без странични миризми (като крем, парфюм, цигарен дим) и е 
придружена с етикети и стокова рзписка. 

Разходите по новата пратка, в случай на замяна на стоката по вина или погрешно изпълнение 
от страна на VOGUESMASH, както и при наличие на дефект, се покриват от продавача. 

Не се приемат пратки, изпратени до VOGUESMASH с наложен платеж! 

Не се приемат пратки, изпратени до VOGUESMASH с Български пощи! 

След приемане на върната стока клиентът ще бъде информиран по имейл за пристигането на 
върнатата пратка. Ако връщате продукт и не правите замяна, очаквайте възстановяване на 
дължимите суми в срок от 14 дни. 
 
Стока, чието връщане или рекламация не можем да приемем, поради неизпълнение на 
горепосочените условия, ще бъде изпратена обратно до Клиента за негова сметка. 
Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще 
бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на 
куриера. Чорапени изделия и бельо не подлежат на връщане и рекламация.  
 


