Експрес Линк ООД
Пловдив, България
www.expresslink.bg
office@expresslink.bg
+359 898 494 300
С настоящото заявление уведомявам фирма Експрес Линк ООД, че се отказвам от сключения от мен договор за
покупка от разстояние на следните стоки/услуги:

1. Стока/Причина: ..............................................................................................................................................................
2. Стока/Причина: ..............................................................................................................................................................
3. Стока/Причина: ..............................................................................................................................................................
Стока, поръчана на дата: ….. / ….. / 20 ….. год. ||| Стока, получена на дата: ….. / ….. / 20 ….. год.
Задължителна информация за клиент:
Име и фамилия: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Телефон: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Електронна поща: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Офис на Еконт Експрес за възстановяване на суми: ……………………………………………………………………………………………………….

/Сумите, които всеки клиент ще получи след връщане на стока, чрез упражняване правото си на отказ, ще бъдат с
приспаднато овехтяване, като условията може да откриете в секция „Връщане и отказ“, която може да намерите на
следният адрес: https://expresslink.bg/page/vrashtane-i-otkaz/
Ако не сте доволни от закупената стока, можете да я върнете в срок от 14 календарни дни от деня, в който е била
доставена от куриер. Намерение за отказ и връщане на стока се приема само в писмен вид, чрез това заявление, в
дадения срок от 14 календарни дни. Ако се откажете от покупката, ние ще възстановим всички плащания, които сме
получили от Вас, с изключение на всички транспортни разходи, които са за сметка на клиента, като те се определят по
теглото на продукта. След като стоката пристигне обратно при нас, ще ѝ бъде направена пълна сервизна диагностика
от специален отдел в нашата фирма. Ако стоката е върнат с пълна окомплектовка и документация към нея, в
оригинална опаковка и в добър търговски вид, ще бъде взето експертно решение от собствениците на нашата фирма,
каква сума ще бъде възстановена на всеки един наш клиент, като тя ще бъде пряко свързана и с нанесеното овехтяване
на стоката. Възстановяването на суми става до 14 работни дни, считано от датата на получава на продукта от служител
на нашата фирма. Възстановяването на суми се извършва само и единствено чрез куриерска фирма Еконт Експрес като
ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД (затова необходимо по-горе в заявлението да посочите удобен за Вас офис на куриерска
фирма Еконт Експрес). Когато паричният превод пристигне в посоченият от Вас офис на куриерската фирма, ще
получите SMS известие, че имате сума за получаване, която ще Ви бъде изплатена в брой на каса от служител на
същата куриерска фирма.
ВАЖНО!
Моля, изпратете стоката, която желаете да върнете на следния адрес:
- За гр. Пловдив до офис на куриерска фирма Еконт Експрес на ул. Кукленско шосе №11 (централен офис)
- За фирма Експрес Линк с телефонен номер +359 898 494 300

/Моля обърнете внимание, че куриерските разходи за връщането на стоки, както и обратното им получаване, са само и
единствено за сметка на клиента! Ако получим стока с „наложен платеж“ или „доставка за плащане“ – няма да бъде
приета от служител на фирма Експрес Линк ООД!/

Дата: ….. / ….. / 20 ….. год.

Име и подпис на клиент: …………………………………….

