СТЕЛКИ SCHOLL GEL ACTIVTM
ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИ
ОБЩИ УСЛОВИЯ
В случай, че ефективността на нашия продукт не Ви удовлетворява на 100%,
ние поемаме задължението да Ви върнем парите, ако най-напред спазите
изложената по-долу процедура (срокове и условия). Настоящата Гаранция за
връщане на пари /Money Back Guarantee/ е валидна за връщане само на един
продукт на човек. Може да упражните правата си по Гаранцията за връщане на
пари в рамките на 30 дни от закупуването на продукта на територията на
Република България, в периода 01.09.2015 – 31.12.2016.
За да можем да Ви върнем парите, от Вас се изисква следното:
1. Да изпратите продукта в рамките на 30 дни от деня на покупката с част или с
цялата опаковка, касовия бон, с който потвърждавате покупката, както и
приложения ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ (Приложение №1), в който трябва да
посочите причините, поради които не сте удовлетворен от продукта, като
опишете как сте стигнали до това заключение. За избягване на всякакви
съмнения, ще получите възстановяване, независимо от причините, обяснени
във ФОРМУЛЯРА ЗА ВРЪЩАНЕ (Приложение №1), описващи защо не сте били
100% доволни от ефективността на нашия продукт.
2. Всичко горепосочено трябва да се изпрати на адрес:
АКСОН БЪЛГАРИЯ ООД, ул. „Георги Караславов“ №14A, София, ПК 1360
3. Връщането на парите покрива единствено стойността на продукта, която е
посочена в касовия бон. Упражняването на правата по гаранцията за връщане
на парите не е свързано с разходи за клиента.
4. Гаранцията за връщане на пари не се отнася за търговци на едро и дребно.
5.

Парите ще се възстановяват с пощенски запис, който ще се изпрати на

името и адреса на клиента, поискал връщането, както са посочени в
ФОРМУЛЯРА ЗА ВРЪЩАНЕ (Приложение №1), или чрез банков депозит по
сметката на клиента, посочена във ФОРМУЛЯРА ЗА ВРЪЩАНЕ.

6. Гаранцията за връщане на пари е валидна само за територията на България.
Лица под 18 години могат да упражнят правата си, посочени тук, чрез
родител/настойник.
7. Гаранцията за връщане на пари е валидна за връщането само на един
продукт на човек.
8. Отговорникът по регистрациите, представител на Аксон България ООД, си
запазва правото да извърши проверка и верификация на искането за връщане
на пари, личните данни на клиента, и да отхвърли искане, което не изпълнява
тези общи условия.
9. От изпращането на искането за връщане до изпращането на пощенския
запис/внасянето на парите може да минат 30 дни. Разписката от пощенската
станция

и/или

Банковото

платежно

нареждане

представлява

пълно

и

достатъчно доказателство за връщането на парите.
10. Във ФОРМУЛЯРА ЗА ВРЪЩАНЕ, трябва да предоставите конкретна
информация, която е необходима, за да можем да върнем парите Ви. Такава
информация включва лични данни, като например Вашето име и банкова
сметка. Без тази информация няма да сме в състояние да върнем парите Ви.
С попълването и изпращането обратно на ФОРМУЛЯРА ЗА ВРЪЩАНЕ, Вие се
съгласявате с обработката на Вашите лични данни от Аксон България ООД,
като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на
личните данни. Такива данни могат да се обработват от Аксон България ООД
само с цел връщането на парите Ви, в съответствие с условията по този закон.
Личните данни, събрани и използвани за целите на Гаранцията за връщане на
пари, ще бъдат унищожени след края на програмата по възстановяване.
11. Независимо от Гаранцията за връщане на пари, ние оставаме отговорни за
несъответствието на продуктите с договора за продажба съобразно гаранцията,
предвидена в членове 112 до 115 от Закона за защита на потребителите:
С цел избягване на съмнение, настоящата Гаранция за връщане на пари е
приложима единствено за неудовлетворение от продуктите поради причини,
различни от несъответствието на продукта с договора за покупка.

12. Настоящата Гаранция за връщане на пари се предоставя от Аксон България
ООД, София ПК1360, ул.Георги Караславов №14А.

Приложение №1
ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ
ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИ
Моля, да попълните и отпечатате:
«Не съм удовлетворен от продукта поради следните причини:
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………
……………………………………...»
Име/Фамилия:…………………………………………………………………
…………………………………………………………..
Адрес:
(улица)………………………………………..(номер)………………………
………………………..(град)……………………………...
(пощенски код)………………………………………
Дата на раждане:……………………………………
Ел. поща:………………………………..
Дата на закупуване на продукта:………………………….
……………………………………………………………………………
(както е посочена в приложения касов бон)
НОМЕР НА БАНКОВА СМЕТКА:
ΙΒΑΝ …………………………………………………………
БАНКА:………………………………………………………………
ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА:……………………………………………
…………………………………………………………………………….

С попълването на настоящия формуляр, потвърждавам моето изрично
съгласие Аксон България ООД, администратор на лични данни по смисъла на
Закона за защита на личните данни, да обработва личните ми данни за
целите на Гаранцията за връщане на пари. Лични данни, събрани и
използвани за целите на програмата, ще бъдат унищожени след
изтичането й.
Дата:...................................
Име/Фамилия:.....................................................................
Подпис:................................

