
Ардес Информационни Технологии ЕООД

гр. Варна, бул. Сливница -120 , тел. 052 609 140
МОЛ: Димитър Димитров

www.ardes.bg

ЗАЯВЛЕНИЕ
за връщане, замяна или ремонт на стока

( в срок до 30 дни (45 дни за лаптопи)  от закупуването и )

от дата: ..... . ...... . 20......г.

1. Данни за клиент:

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

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

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

2. Данни за продукта:

Тип продукт:.....................................................     Модел на продукта:.................................................... 

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

3. Желая да упражня правото си на:

□ замяна                      □ връщане и въстановяване на заплатената сума             □ ремонт

4. Основание за връщане*:

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................
Запознат(а) съм с условията за връщане на стоки на „Ардес Информационни Технологии“ 

ЕООД описани на следващата страница.

Подпис:.................................................       
Моля изпратете този формуляр, заедно със стоката и съпътстващите я документи на:
Ардес ИТ ЕООД 052/609150 гр. Варна, бул. Сливница 120, магазин   Ardes.bg.
Заявка за куриер на СПИДИ: 0 7001 7001 или 0 700 20 300 – за абонати на фиксирани мрежи; 1 7001 7001 
– за абонати на мобилните оператори; *7001 – кратък номер за заявка за куриер (за всички мобилни 
оператори). 

*Това поле не е задължително, но ще ни помогне да отстраним проблем, ако сте наблюдавали такъв или да Ви предложим друг продукт 
ако желаете  замяна.
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УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ:

• Върнатата стока трябва да бъде в оригинална опаковка и пълна окомплектовка (аксесоари, упътвания, дискове, 
ръководства, транспортни кашони), включително транспортна опаковка, с приложена гаранционна карта, касов бон
фактура.

• Стоката следва да не е използвана - без драскотини, наранявания и други външни белези по корпуса.

• Стоката трябва да е не е замърсена и да не са премахнати идентификационни и информационни лепенки.

• При наличие на предварително инсталиран софтуер (операционна система и допълнителни програми) той не 
трябва да е изтрит или подменен с друг. При връщане трябва да е във фабрично състояние.

• Транспортните разходи за връщане на стока без причина, са за сметка на клиента.

• Транспортните разходи за връщане на стоки с причина (дефект, резминаване с описанието и др.) са за сметка на 
Ардес ИТ ЕООД.

• Стойността на върнатата стока може да се ползва като кредит за бъдещи покупки или по желание на клиента, да 
се възстанови на посочена от него банкова сметка**  (или друг законоустановен ред) в 14-дневен срок от датата на 
връщане.

• Ардес Информационни Технологии не носи отговорност за записаната информация (ако има такава) на вече 
върната стока.

• Срокът за връщане е  30 календарни дни от датата на покупката.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

• Не се възстановяват суми за извършени услуги:

• транспортни разходи, такси за плащане и наложен платеж

• ремонт и инсталации

• сключени застраховки на техниката

• закупени допълнителни гаранции

• Не се възстановяват суми за софтуер с разопакован носител (CD, DVD, Flash памет)

• Не се възстановяват суми още за:

• Стоки, закупени от партньори на "Национална верига Ardes.bg". В този случай важат 
условията за връщане на съответния магазин, от който е закупена стоката.

• Стоки по индивидуални поръчки  (индивидуална поръчка е стока, която не е налична в склада 
на Ardes.bg и ще бъде поръчана специално за конкретен клиент). Ardes.bg ще уведоми предварително 
клиента, че стоката е индивидуална поръчка и за нея не важат условията за връщане на стоките, освен в 
случаите на онлайн поръчка и получаване в дома на клиента, когато важи срока от 7 дни.

• Стоки с регистрирани оригинални гаранции в системата на производителя.

Такси при неспазени условия за връщане:

При неспазени условия за връщане, Ардес Информационни Технологии ЕООД си запазва правото да не приеме продукта  

или  да начисли  такса в размер от 15% до 50% от цената на придобиване. Ардес Информационни Технологии ЕООД си 

запазва правото да не приеме продукта в други случаи, които не са упоменати в условията за връщане.

**Декларирам, че личната (за юридически лица-фирмена) ми банкова сметка е:
.................................................................................................................................................................

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

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

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

Подпис:.................................................
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