
 

БЛАНКА ЗА ВРЪЩАНЕ/ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕН ПРОДКУТ 

ПОПЪЛВА СЕ САМО СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТА! ВРЪЩАНЕ СЛЕД ПРЕГЛЕД И ТЕСТ НЕ ИЗИСКВА 
ПОПЪЛВАНЕ НА БЛАНКАТА! 

Адрес  за изпращане: гр. Варна офис на Еконт Спартак (ул. Неофит Рилски 22) 
Получател на пратката: „ЛБД КОМЕРС БГ” ЕООД  Телефон на получател: 0896243377 

Име и фамилия: _____________________________________________________________________ 

Facebook или Instagram (Ако поръчката е направена от там):________________________________ 

Номер/ дата на поръчката: 

Адрес или офис на Еконт за получаване: _________________________________________________ 

Телефон/Имейл за връзка:                                                         

Номер на товарителницата:                  

№ ПРОДУКТ БР. РАЗМЕР ЦЕНА 

1.     

2.     

3.     
Трябва да заградите дали желаете замяна или връщане на продукта. И двете опции се извършват в рамките на 14 
работни дни. Пратката трябва да бъде изпратена към нас за ваша сметка и БЕЗ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. И в двата случая 
ще получите СМС от Еконт за получаване на заменения продукт или сума (но е хубаво да проверявате понеже 
понякога пропускат). Основанието на превода е номера на товарителницата, който трябва да опишете по-горе, за 
това е задължителен. 
 
Желая да направя: Замяна на продукта 
 Моля, посочи продукт/и за който желаеш да замениш върнатия/те: име на продукта и размер:                                                                                               
 
_____________________________________________________________________ 
 
Желая да направя: Връщане на продукта  
Моля, посочи причина за връщане на стоката: 
  
: 
* LBD не носи отговорност и не се задължава да направи съответната замяна или възстановяване на сума, ако 
пратката е пусната с наложен платеж или е изпратена на различен от посочения за връщане адрес! 
*Възстановяването на сумата става, чрез паричен превод по куриерска фирма Еконт. 

* LBD не носи отговорност за неправилно попълнена бланка или липсващи данни! 
* LBD не носи отговорност, ако не сте прочели всички подробности, затова молим да четете внимателно! 

ВАЖНО: Срокът за връщане/замяна е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. 
При желание за замяна или връщане на даден артикул, впишете адрес за получаване: личен адрес  или 
офис на Еконт, като пратката трябва да е пусната БЕЗ наложен платеж, а сумата се получава чрез превод  
до офис на Еконт. 

 



 


