
До Спийд компютри ЕООД, Гр. Варна бул Сливница 166А 
Тел: 052/600796; email: sales@speedcomputers.biz 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР  ЗА ВРЪЩАНЕ 
Съгласно Приложение № 6 от ЗЗП 

на стока в срок до 14 дни от закупуването ѝ от дата: ………………..г. 
 

1.Данни на клиента: 

Трите имена: ....................................................................................................... 

Телефон:...................................................................... 

E-mail:.......................................................................... 

Адрес:............................................................................................................. 

2. Данни за продукта: 

Поръчано на*……………………./получено на*………………………….. 
                                             (№ и/или дата на поръчката)                                                (Датата на която сте получили стоката) 

 

Тип продукт:...................................................................  

Модел на продукта:........................................................ 

Сериен номер:    ............................................................. 

 

3. Желая да упражня правото си на: 

 

□ връщане и замяна на продукта 

□ връщане и възстановяване на заплатената сума 
 
       Банкова сметка 

Имена на титулята: .................................................................................................................... 

IBAN:  ............................................................................................................................. 

 
Основание за връщане*: 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
*Това поле не е задължително, но ще ни  е от полза, особено ако желаете  да Ви предложим замяна с друг 

продукт. 

 

Обърнете внимание на следното: 

а) Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на на адрес: гр. Варна, 

бул. Сливница 166А (за СПИЙД КОМПЮТРИ) без неоправдано забавяне и във всички 

случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от 

настоящия договор.  

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-

дневния срок. 

       б) Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. 

 

 

ИЗВАДКА ОТ УСЛОВИЯТА ЗА ВРЪЩАНЕ 
 

Важно е да знаете, че: 

       Не се възстановяват суми за извършени услуги:  



До Спийд компютри ЕООД, Гр. Варна бул Сливница 166А 
Тел: 052/600796; email: sales@speedcomputers.biz 

 транспортни разходи, такси за плащане и наложен платеж 

 ремонт и извършени услуги 

 разопакован софтуер 

 разопаковани CD и DVD дискове 

По долу предоставяме информация за продукти, които не подлежат на връщане: 

 Разопакован софтуер и CD и DVD дискове съгласно чл. 57 т.9 от ЗЗП. 
 Стоки с нарушен търговски вид, липсваща окомплектовка(включително опаковки, 

книжки, дипляни, рекламни материали), видими охлузвания, драскотини и всякакви 

други следи от употреба. 

 Стоки(компютри, лаптопи, компоненти и т.н) закупени след индивидуална 

клиентска поръчка съгласно чл.57 т.3 от ЗЗП (индивидуална поръчка е стока, която не 

е налична в склада на Спийд Компютри в гр. Варна и ще бъде поръчана специално за 

конкретен клиент). Спийд Компютри ще уведоми предварително клиента, че стоката е 

индивидуална поръчка и за нея не важат условията за връщане на стоките. 

 Консумативи - батерии, тонер касети и мастилени глави, канцеларски материали и др. 

 Принтери или друга печатаща техника, на които консумативите са били 

разопаковани и монтирани . 

 Всякакъв вид слушалки, които се поставят в ушния канал и са били разпечатани; 

 Лаптопи с регистрирана гаранция – не бързайте да регистрирате гаранцията си, ако 

не сте сигурни, че това наистина е подходящият за Вас лаптоп. Изключение правят 

лаптопи Toshiba, регистрирани по "No Matter What" програмата. 

 Лаптопи ASUS регистрирани по гаранцията "ASUS Reliability". 

 Лаптопи/Компютри с удължена гаранция - те дефакто са регистрирани 

 Лаптопи, таблети и компютри с инсталирана и активирана операционна система 

 Лаптопи/Компютри , които са закупени с лицензиран предварително инсталиран 

Windows ОЕМ софтуер, и клиента е приел лицензионното споразумение и е активирал 

операционната система. 

 При закупуване на няколко идентични продукта се позволява връщане на само 1 

брой разопакован продукт. Останалите ще бъдат приети само и единствено, ако 

всички кутии/опаковки са запечатани и не е повредена тяхната цялост. 

 

Пълните условия за връщане може да намерите на следния адрес: 

https://www.speedcomputers.biz/site/general-conditions/ 
 

Изпратете този формуляр заедно със стоката и  съпътстващите я документи на: 

Спийд Компютри ЕООД 052/00796 гр. Варна, бул. Сливница 166А, 

магазин Спийд Компютри. 
 

Моля обърнете внимание, че куриерските разходи  за връщането на 

продукта/продуктите са за Ваша сметка! 

Запознат(а) съм с условията за връщане на стоки закупени от Спийд 

компютри ЕООД и публикувани на сайта speedcomputers.biz с URL адрес: 

https://www.speedcomputers.biz/site/general-conditions/ 

 

Подпис*: 

…………………………………………… 
(*задължително само ако формулярът е изпратен на хартиен носител) 

 
 

https://www.speedcomputers.biz/site/general-conditions/
https://www.speedcomputers.biz/site/general-conditions/

