
ПРОТОКОЛ
ЗА ЗАМЯНА / ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Всеки клиент, закупил стока от Alcotester.BG, има право да я върне или замени по желание и без да е
необходимо да дава обяснение за това в 14-дневен срок след получаването й, но само ако са спазени
следните условия:

 Запазен  добър  търговски  вид  –  уредът  не  е  употребяван,  няма  повреди  по  корпуса  и/или
електронните компоненти, или други повреди, които го правят негоден за продажба;

 Опаковката е в ненарушен вид – цяла, не е разкъсана, разлепена, надраскана или повредена по
какъвто и да е начин;

 Запазени са всички документи на уреда, както и документите, касаещи покупката – заявление за
връщане или замяна на стока, ръководство за употреба, гаранционна карта, фактура, касов бон и
др.;

 Транспортните разходи по връщането/ замяната са за сметка на клиента.
Попълнете заявлението и заедно със стоката и всички съпътстващи я документи го изпратете с избран
от Вас куриер на адрес:
гр. София, ул. 20-ти април №13, тел. 02 411 40 81
Получател: КЕРАГОН ЕООД

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ ИЛИ ЗАМЯНА НА СТОКА             

От:  ______________________________________________________________________________________
(име и фамилия)

Представител на фирма: ____________________________________________________________________
(наименование на фирмата)

Булстат: _____________________________________ ИН по ДДС: __________________________________

Адрес: ___________________________________________________________________________________
(населено място, ПК, улица, №, блок, вход, етаж, апартамент)

Банка: ______________________________________________  BIC код: _____________________________
IBAN: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Наименование на уреда: ___________________________________________________________________ 

Причини за заявка за връщане / замяна (попълва се по желание): _______________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Моля, посочете дали желаете да върнете или замените описаната стока:
[   ] ВРЪЩАНЕ. След като от Alcotester.BG получим обратно стоката и прегледът й потвърди, че отговаря 
на условията за връщане/замяна, стойността й ще бъде възстановена на посочена от Вас банкова 
сметка в България, като при необходимост ще бъдат приспаднати транспортните разходи, ако дотогава 
това не е направено.

[   ] ЗАМЯНА. При замяна на продукт е необходимо да направите нова поръчка, като в полето Бележка 
да отбележите, че желаете да върнете предишния продукт и да получите новия. Наш служител ще се 
свърже с Вас в работното време на Alcotester.BG, за да потвърди наличността по новата поръчка. 
Изпратете стоката и всички съпътстващи документи обратно на Alcotester.BG. След преглед и 
потвърждаване, че стоката отговаря на условията за връщане/замяна, Alcotester.BG ще Ви изпрати 
продуктите от новата поръчка. Транспортните разходи при замяна на стока са за сметка на клиента. В 
случай, че стойността на новата поръчка надвишава стойността на стоката, която се заменя, ще бъде 
начислен Наложен платеж в размер на разликата. В случай, че стойността на новата поръчка е по-ниска 
от стойността на стоката, която се заменя, разликата ще Ви бъде изплатена в рамките на 2 работни дни 
на посочена от Вас банкова сметка в България.
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