
                                                                                           

Замяна/връщане на продукт в Arogans 
        

Предварително Ви благодарим за обратната връзка. За нас е от огромнa важност, с цел 
подобряване качеството на продукта и обслужването. 

Всеки закупен продукт, който не отговаря на вашите очаквания, не ви е по размер или не се одобрявате с него, 
може да бъде върнат или заменен в 14-дневен срок от датата на доставка. 

Условия за връщане: 
• Продуктът да е със запазен търговски вид – да не е носен, скъсан, 
шит, пран, гладен, изцапан с грим, да няма петна. 

• Да са запазени етикета и опаковката. 

• Да поемете куриерската такса и за връщането на продукта. Пратки, 
които са върнати за сметка на Arogans - не се приемат. 

• Връщането на сумата за закупен продукт става след приемане на 
върнатата пратка и ние се уверим в нейната цялостност.  

• Сумите се възстановяват само по банков път в рамките на 14 
работни дни от датата на получаването на върнатия продукт, след като се 
уверим, че продуктът е със запазен търговски вид. 

Стъпки за връщане/ замяна на продукт: 

• Уведомете ни на телефон 0894492221 или на електронната поща 
sales@arogans.com, за желанието си да върнете или замените продукт. 

• Към пратката прикрепете настоящата бланка, попълнена с изискваните данни. 
За нас клиентът е на първо място , затова ако сте доволни, моля оставете коментар в нашия 
онлайн магазин. 

 

Декларирам, че продукта/тите не е носен, гладен, пран, шит и не е нарушена неговата 

цялостност                                   

                                                 

Подпис:...................... 

 

Благодарим Ви, че пазарувахте от AROGANS.COM 

 

 

Връщане до: 
 

Бургас, офис Еконт - 
Славейков бл. 55  

Бургас ,Спиди -  
Славейков бл. 55 

 
За фирма: АРОГАНСA 
ООД 

Тел: 0894492221 

Получател: Виктор 
Славчев 

Данни на клиент: О Замяна на продукт О Връщане 

Име и Фамилия:.................................................... 

 

Име на 
продукт:................................................................................. 

О  Не отговаря 
на очакванията 

 

Телефон за връзка:.......................... 

 

Цвят:................................................... О  
Неправилен 
размер 

 

Банкова сметка IBAN: . 

 

Размер: XS  S  M  L  XL  2XL О  Не се 
oдобрявам 

 

Титуляр:……………………………………………. Дата:……./………/20……г.  

 
Законово основание за услугата Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на 
направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който освобождава от задължението да се издава Фискална касова бележка, е 
плащането към Вас да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е 
Еконт и Спиди 

 

mailto:contact@arogans.com

