
Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви благодарим за
Вашата поръчка и за доверието в нас.
Надяваме се да останете доволни от
получените продукти и скоро пак да
ползвате нашите услуги

С уважение,
Отдел Обслужване на клиенти
Телемаркетинг АД

.

Α.Μ.Π. 4/97 Γ.Ε.ΜΗ. 404001000

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТКАЗ НА

ОНЛАЙН ПОКУПКА

Telemarketing АД, ул. “Дионисиу Солому” № 56, п.к. 14234

Обслужване на клиенти Фейсбук: и имейл:: bp@bonprix-bg.comBonprix Bulgaria



ФОРМУЛЯР
ЗА ВРЪЩАНЕ

КОД
НА ПРОДУКТА

ЕД.
СТОЙНОСТОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА КОЛИЧЕСТВО ПРИЧИНА (АКО СЪЩЕСТВУВА)

Име:

Адрес:

Телефон за връзка:

Дата:

………….......………………Подпис на клиента:

Когато получите стоките или получите доказателство за връщането им, желая:

в на , ко тоъзстановяване сумата съм платил/а (включително, според случая, на разходите за доставка) -

без разходите за връщане, ако продуктите са предадени чрез предложената от нас услуга за връщане

я

за (като съм съгласен/на с цената на замяната) ъс следниямяна с продукт

и изпращане БЕЗ НОВИ РАЗХОДИ .то му ЗА ДОСТАВКА

………….......……… ……… ……….................................................. ................... ..................................... .........................................................

IBAN.......……… ……… ……….......................................................... ..................................... ....... BIC… ………..............................................

Титуляр на банковата сметка ..................................………........................................................................................................………........

Банка .......……… ……… ……….......................................................... ..................................... .............… ……….............................................

До: " bp@bonprix-bg.com

Потвърждавам, че желая да , поръчани ............ / ............. / ..............

[ ли получени на ............ / ............. / .............], попълвайки следните :

:ТЕЛЕМАРКЕТИНГ АД, ул. Дионисиу Солому"№ 56, п.к. 14234, имейл

се откажа от покупката на стоки от мен на дата

и дата данни

Съобщете ни чрез или чрез , че
желаете да върнете стоки и ние ще се погрижим да изпратим куриер на адреса Ви

bp@bonprix-bg.com) (bonprix Bulgaria)
.

имейл ( acebookF

Включете в съобщението си до нас името, адреса телефона и имейла, които сте заявили при
поръчката си както и адреса, от който желаете да вземем пакета със стоките за връщане

,
, .

Включете в пакета подписан формуляра за връщане Върху пакета отбележете:
и напишете адрес на получател

.
:

Връщане
bonprix

ACS COURIER BULGARIA гр. София 1680, бул. "България" 73

7 63, лв.
до 2кг

Искате ли да върнете цялата или част от поръчката си?

Условия а предлаганата услуга в : Разходи 7,63 лв. до 2 кг и 1,17 лв. за
всеки допълнителен килограм за доставка на до на ACS (тел за връзка +359 2 9582322 .

н за ръщане
върнатата стока офис . )


