
След финализиране на поръчка наш консултант се свързва с вас, за да уточни и последните детайли, преди 

да бъде предаде поръчката за изработка. Още веднъж проверяваме с точност Вашите размери, с които сте 

посочили да бъдат корнизите. 

  

След това нашите консултанти Ви обясняват подробно за правата ви при проверка на пратката. Това е много 

ВАЖНО, защото ако не проверите пратката си при доставка нямате право да предявите иск за повредена 

поръчка при транспорт. 

  

Куриерите доставят Вашите поръчки, а Вие имате възможност да ги проверите  преди да ги заплатите. 

Проверката е важна, защото понякога при транспорт се случва пратката да бъде повредена. Отговорността 

да разберете това навреме е ваша! Когато куриерът пристигне на адреса и преди да заплатите, Ваше е 

изцяло правото да отворите пратката и да я проверите за дефекти. Ако има следи от удари, изкривявания, 

вдлъбнатини или други транспортни дефекти НЕ я приемайте. 

  

Всеки корниз и всяка праткта излизаща от нашия склад е застрахован точно срещу подобни транспортни 

дефекти! Ако при проверка в присъствието на куриер установите транспортен дефект след попълване на 

необходимите документи ние ще ви изпратим чисто нов. Ако проявите небрежност и не проверите своята 

пратка и я приемете в повреден вид, а в последствие установите, че е с транспортен дефект ние няма как да 

покрием щетата и да изпратим наново пратката, която сте поръчали!  

 

Какво да направим ако сме получили пратката си и сме установили, че има транспортен 

дефект? 

• Съобщете на куриера, че отказвате да приемете пратката. 

• С куриера съставете двустранен протокол - Рекламация за увредена пратка се извършва в 

момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен 

протокол в три еднообрзани екземпляра. Констативният протокол е задължителен за 

валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката.  

• Свържете се с наш консултант. 

• Очаквайте новата си пратка. 

  

Ако все пак приемете пратката без да я проверите отговорността за това е ваша и ние няма как да Ви 

изпратим нова. За това ВИНАГИ проверявайте пратките си, това е ваше право и задължение! 

 

Правото за връщане важи само ако корнизът не е използван и монтиран. Той трябва да е в оригиналната си 

опаковка в която сте го получили и в изряден търговски вид, придружен с документите му – касов бон или 

фактура. Ако е с нарушена опаковка, разпробит  или липсващи документи НЕ може да уважим желанието Ви 

да върнете уреда и сумата Ви за него няма да бъде възстановена. 


