
Право на отказ 

=====================================================================

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка, и без да посочва
конкретна причина, да се откаже от своята, доброволна покупка на стока/и от ОНЛАЙН
МАГАЗИНА, независимо дали е направена с онлайн регистрация или като гост, по и-мейл
или  по  телефон,  в  14-дневен  срок,  считан  от  датата  на  получаване  на  стоката  от
ПОТРЕБИТЕЛЯТ, когато са изпълнени изискванията на чл. 52, чл. 54 и чл. 55 от Закона за
защита на потребителите (ЗЗП). Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да бъде направен по
следния начин и при следнитеусловия:

ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва предварително, писмено да информира Микросист , че се отказва
от договора за онлайн покупка на следния имейл адрес: info@microsyst.net

Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено към
Микросист преди изтичането на съответния срок.

В  същия  срок  (14  дни),  ПОТРЕБИТЕЛЯТ  следва  да  изпрати  съответната  стока/и  чрез
куриерска фирма , в оригинална опаковка, в нейната цялост, пълна окомплектовка, както и
придружаващата  я  документация,  без  увреждания  и/или  липси  на  части  от  стоката  на
адрес, както следва:"Микросист" ЕООД  гр. Пловдив, п.к.4002, ул. „МУРГАШ“ № 57

Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката/ите са изцяло за сметка на
ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай на загубване или увреждане на стоката/ите, преди получаването
й  от  Микросист,  ПОТРЕБИТЕЛЯТ  дължи  обезщетение  в  размер  на  нейната  стойност,
съгласно действащия ценоразпис в ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Микросист се задължава, в случай на отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, от договора за продажба
на стоки от разстояние, по реда на настоящите Общи условия за ползване, да върне на
ПОТРЕБИТЕЛЯ  в  пълен  размер,  заплатените  от  него  суми,  не  по-късно  от  14
(четиринадесет) дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си
на отказ от сключения договор, по същия начин, както са получени (ако е с наложен платеж
- се връщат с наложен платеж, ако е по банков път, се връщат по банков път и т.н. съгласно
ЗЗП.)

Микросист няма  задължение  да  възстанови  допълнителните  разходи  за  доставка  на
стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от
най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от доставчика.

В  случаите,  когато  ПОТРЕБИТЕЛЯТ  не  е  изпълнил  изискванията  за  връщане  на
предоставените стоки, Микросист има право да откаже връщане на заплатените суми или
съответно  да  прихване  сумите  на  ползваните  услуги  от  сумите,  дължими  на
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
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