Бланка за връщане на продукти закупени от електронен магазин
(Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП)
Обърнете ВНИМАНИЕ на т. 3 от Общите условия /ОУ/ за ползване на страница www.megaparts.bg
Предвид специфичността на предлаганите стоки, електронен магазин МЕГАПАРТС указва, че монтирането на закупените стоки трябва
да става в сервиз от техническо компетентно лице. Своеволно монтиране на закупена стока, може да доведе до нейното погиване и
отказ от приемане на рекламация или технически неизправно МПС и да застраши живота и здравето на участниците в пътното
движение!

Върнат продукт: Каталожен № и Име на артикул (аксесоари)
Задължително се записва, нов или втора употреба е закупеният продукт (стока)

..............................................................................................................................................
Моля задължително отговорете, като оградите вярното:
Наличие на оригинална опаковка (само за нови части)

ДА

НЕ

Премахнати ли са маркировъчните стикери върху стоката

ДА

НЕ

Изпробвана ли е закупената стока

ДА

НЕ

Име и фамилия на лицето монтирало/изпробвало стоката или наименование на
автосервиз:

..............................................................................................................................................
Данни за контакт: Телефон: .....................................................
Адрес: .............................................................................................................................
Моля ако имате наличие на документ по т. 12.2. от ОУ да го приложите.
т.12.2. Закупена стока от електронен магазин МЕГАПАРТС, може да бъде рекламирана само ако е придружена с протокол от
техническо компетентно лице монтирало стоката в сервиз и/или от сертифицирано техническо средство за измерване годността на
закупената стока, с които се установява несъответствието на стоката, съгласно условието на т. 3 от настоящите ОУ.

Основание за връщане на закупената стока :...........................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Изберете опция за изплащане:
❏

Изплащане по банков път

IBAN: ………………………………………………………………………………………………
BIC: ………………………………………………….………………………………….…………
Титуляр на сметката:
………………………………………………………………………………………………………..
/Име,Презиме,Фамилия/

ЕГН:
………………………………………………………………………………………………………
❏

Изплащане чрез Еконт

Номер на поръчка: __________________;

Дата на поръчката:__________________

Стойност на поръчката:______________
Стоки поръчани от страната:
Изпращат се чрез куриерска фирма ЕКОНТ на адрес ж.к. Хаджи Димитър ул. Резбарска №55.
получател: MEGAPARTS тел.: 0700 301 77, 02 437 32 48
Стоки поръчани от гр. София: Връщат се лично в наш склад-магазин, от който са закупени.
Желая да получа отговор на искането за връщане на закупена стока (попълва се желаното)
e-mail: ……………………………………...................................
Пощенски адрес ...................................................................................................................................................
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Условия за връщане на продукти закупени от електронен магазин
(Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП, Информация относно упражняване правото на отказ от договора)
Стандартни указания за отказ, съгласно Общи условия за ползване на електронен магазин МЕГАПАРТС:
13. Условия за връщане. Право на отказ
13.1. Право на връщане имат само физически лица влизащи в категорията “потребител” съгласно параграф 13, т. 1 от ЗЗП, в срок до
14 календарни дни от получаване (влизане във владение) на закупени стоки чрез интернет страницата на МЕГАПАРТС.
13.2. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от
Вас, сте влезли във владение на закупените и доставени стоки.
13.3. При връщане на стока, предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване
на търговския вид и не по-късно от 14 дни
13.4. Връщането на продуктите се извършва в комплект с платежен документ и попълнен формуляр на адрес: гр. София
ул. “Резбарска” № 55. Наш служител извършва проверка и констатира изпълнението на условията за връщане на поръчана стока.
13.5. Потребителят поема преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително 10 или 25
лева, в зависимост от тарифата на куриера, според разстояние, тегло и обем на доставената стока.
Точната стойност на разходите за връщане можете да проверите на следния адрес: http://www.econt.com/tariff-calculator/.
Без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение
за отказ от настоящия договор, ще извършим възстановяването на заплатената сума, като използваме същото платежно средство,
използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това
възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до
получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това,
кое от двете събития е настъпило по-рано. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14дневния срок. Потребителя поема преките разходи по връщане на стоките.
13.6. Стоки, за които МЕГАПАРТС може да откаже частично или изцяло връщане на заплатени суми.
Това са износващи се части/детайли и/или консумативи, като дискове, накладки, акумулатори, ремъци; брезенти и гюруци; изходящи
тръбопроводи; шумозаглушители; катализатори, гуми, джанти и всякакви други нетрайни и износващи се авточасти и аксесоари, които
в процес на монтаж/демонтаж или експлоатация се изхабяват и/или овехтяват. Това са части подложени на изхабяване, износване и
ръжда по автомобила, износване/овехтяване на детайли, компоненти, възли и агрегати на двигатели, системи за сигурност, скоростни
кутии, ходова част, електроника, шасита, кормилна уредба, горивна система, спирачна система, силово предаване,
електрообзавеждане, както и всякакви видове технически (механични и електрически) увреждания, които могат да се квалифицират
като повреда, настъпила при монтаж/демонтаж и експлоатация след монтаж на МПС.
13.7. При върнат продукт, за който е констатирано, че са заличени маркировъчни белези и/или има видима употреба и/или видимо
нанесен дефект от некачествен монтаж и/или експлоатация след монтаж, МЕГАПАРТС ще прецени индивидуално за всеки случай,
дали да бъде върната сумата изцяло или частично, след калкулиране на нанесените щети/овехтяването или да се откаже изцяло
връщане на заплатената сума.
В последния случай, клиентът остава собственик на заплатеният продукт и при желание от негова страна може да го получи, като
лично го вземе от наш склад-магазин в гр. София или заплати, чрез наложен платеж разходите за повторното му изпращане, след
направен отказ за връщане на заплатената сума от наша страна. При частичен или пълен отказ за възстановяване на сума, клиентът
ще бъде уведомен писмено.
13.8. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването
им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Намалената стойност се
определя от МЕГАПАРТС, чрез съставяне на протокол за нанесени щети по стоката довеждащи до намалена стойност.
13.9 Съгласно чл. 55, ал. 5 от ЗЗП, Потребителят заплаща пропорционалната сума на това, което действително му е било
предоставено до момента, в който е уведомил търговеца за упражняване правото на отказ.
Формулата по която се изчислява пропорционалната сума е:
Р = К1 – ((К1* К2)/14) * М, където:
Р е преоценената стойност на върнатата стока. Това е сумата, която ще бъде възстановена на Потребителя;
К1 е цената на стоката от сайта;
К2 = 0,5 е коефициент на намалена стойност за преоценка на стоката поради овехтяване/ползване. Този коефициент е съобразен с
изчисленията за обезщетенията за изплащане щети по застрахователни събития за нови части, съгласно пазарните или каталожни
цени на оригинални части за съответната марка МПС, с прилагане на коефициент на овехтяване от 0.5 за МПС над 4 до 7 години,
съгласно общите условия на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
М е броят дни до настъпване на събитието по чл. 55, ал. 5 от ЗЗП, включително.
13.10. Потребителят следва да знае, че формулата по т. 13.9. дава резултат на половина на заплатената сума в случай на
възстановяване след изтичането на 13-ят и настъпването на 14-ят ден от правото на отказ.
13.11, Потребителят следва да знае, че стойността на стоката се намалява с 3,57 % за всеки ден в негово владение, ако желае да се
възползва от правото си на отказ, в случай на обстоятелствата по чл. 55, ал. 5 от ЗЗП, съгласно формулата по т. 13.9. от ОУ.
13.12. Съгласно т. 7.3 от Общите условия, за поръчани и с разрушена оригинална опаковка/стикери/маркери поставени от
производителя на нови части или консумативи, Потребителят не може да упражни право на отказ съгласно чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗЗП за
същите (връщане в 14-дневен срок) съгласно чл. 50 – 56 от същия закон, поради смесването им с такива втора употреба и
невъзможността за отделянето им, както и да се докаже, че не са употребявани. Разрушаването на оригиналната
опаковка/стикери/маркери довежда до автоматичното им категоризиране като части/консумативи втора употреба.
13.13. За всеки върнат продукт се изготвя протокол, в който се вписва, наличие на разрушена оригинална опаковка, нарушена
опаковка за многократна употреба, разкъсани и/или наранени и/или премахнати стикери или маркери. Наличието на което и да е от
изброените в предното изречение е повод за пълен или частичен отказ за възстановяване на заплатени суми.
13.14 В случай на нарушена цялост на специалната опаковка за многократно опаковане се приспадат 5 % от стойността на обявената
цена на стоката на сайта, съгласно чл. 55, ал.4 и ал. 5 от ЗЗП.
13.15. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор и сте върнали доставеният продукт в наше владение, в срока по т.
13.2., т. 13.3. и т.13.5., и без изброените недостатъци в т. 13.6., т. 13.7., т. 13.8., 13.9. и т. 13.14 от Общите условия , ние ще Ви
възстановим всички плащания, които сме получили от Вас.
13.16. Условия за връщане на продукти закупени на лизинг.
Продукти закупени на лизинг могат да бъдат върнати, като договорът за лизинг се прекратява, съгласно условията в него.
13.17. Условия за връщане без гр. София.
Продукти доставени по куриерска фирма Еконт се връщат чрез същата куриерска фирма, като разходите са за сметка на Потребителя,
съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗЗП и задължително се предоставя опцията “Преглед, тест и избор на стока”.
13.18. Условия за връщане за гр. София.
Връщането на закупени продукти доставени по т.10.1 от ОУ се осъществява лично, в комплект с платежен документ и попълнен
формуляр на адрес: гр. София ул. “Резбарска” № 55.
Пратки по куриерски фирми изпратени от гр. София няма да се приемат и няма да се считат за валидно изпълнени условия по
връщане на стока.

Декларирам, че попадам в определението “потребител”, съгласно параграф 13, т. 1 от ЗЗП. Известна ми е
отговорността по чл. 313, ал. 3 от Наказателния кодекс, за деклариране на неверни данни и обстоятелства в
частен документ. Три имена, дата и подпис: .....……….………………………………………………………..………
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