
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА: 
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от 
договора) 

- До „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, 
бул. „Цар Симеон“ 32, ЕИК: 201297033, представлявано от Андреас Шнайдер – Управител, 
URL: mercari.bg, email: hello@mercari.bg, тел. 070045223;
- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от  
мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга* :

- Поръчано на*/получено на* :
- Име на потребителя/ите :
- Адрес на потребителя/ите :
- Телефон на потребителя/ите :
- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) :
- Дата :
------------------------------------------------------ 
* Ненужното се зачертава.



Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от Закона за защита на потребителите

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок от 30 дни.

III. Срокът за отказ е 30 дни, считано от дата:

а) при договор за продажба датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, 
сте влезли във владение на стоките.;
б) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят 
поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във 
владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако 
имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с 
недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, или електронна поща).
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Ако използвате 
тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на електронна поща съобщение за потвърждение на 
получения отказ. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си 
относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, 
включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин 
на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), 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 по един от следните начини: А) 
когато сте платили поръчката си чрез наложен платеж, сумата се възстановява  чрез банков превод или 
чрез Виртуален портфейл, по Ваш избор; Б) когато сте е платили поръчката си чрез банкова карта, сумата 
се възстановява  чрез банков превод или чрез Виртуален портфейл, по Ваш избор. За да изберете опцията: 
„възстановяване на сумата чрез Виртуален портфейл“, следва да имате регистрация (клиентски профил) на: 
https://mercari.bg/customer/account/login/. Възстановената сума ще бъде отразена в индивидуалния Виртуален 
портфейл на регистрирания потребител и ще може да бъде използвана за извършване на бъдещи покупки 
от сайта на търговеца; В) когато сте платили поръчката си чрез услугата „Виртуален портфейл“, сумата се 
възстановява обратно във „Виртуалния портфейл“. Сумите от виртуалния портфейл не се изплащат в брой или 
чрез банков превод.

Във всеки случай възстановяването 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. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките 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.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от 
необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.


