ПРОТОКОЛ ЗА ВРЪЩАНЕ ИЛИ ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До: Максим 2020 ЕООД, ЕИК 206291148
Адрес : България, България, с. Червена вода 7051, ул. Сърнена Гора № 13
Потребител: .............................................................................................................................................
/трите имена/

Телефон: ........................................................... , е-мейл адрес: ............................................................
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на стоки от
MOJO.BG.
Документ, придружаващ продукта:
1. Стоката съм поръчал на дата: .......................... с поръчка No:.................................................. или
2. Стоката съм получил на дата : ......................... със ст. р-ка No: .......................................................
3. На следният адрес или офис на куриер : гр./с. ...............................................................................
................................................................................................................................................................. ,
Същите желая да ВЪРНА /или/ ЗАМЕНЯ в предвиденият от закона 14 дневен срок!
/грешното се зачерква/

Възстановяванията на суми към мен по настоящият Протокол да се извършват по следната
анкова сметка:
BIC / SWIFT: ...............................................................................................................................................
IBAN: .........................................................................................................................................................
Има на получател: ...................................................................................................................................
При банка: ................................................................................................................................................
гр./с. ................................................... име на потребител: ...................................................................
дата: .................................................... подпис на потребител: ..............................................................

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от
договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в
случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката. 14дневният срок започва да тече от датата на: - сключване на договора – при договор за услуги;
- приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача ;
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на
търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да
се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя.
Моля Ви, уверете се, че стоката която връщате / заменяте е във вид и окомплектовка, отговаряща на
ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на MOJO.bg и е придружена от всички документи, придружаващи стоката предоставени от
Максим 2020 ЕООД.
Настоящият протокол следва да бъде изпратен на посочения по-горе адрес на MOJO.BG , по начин доказващ
неговото получаване (препоръчано и/или обратна разписка).

