
Гаранция

Общи условия за връщане, които се прилагат за всички категории

Продуктите, предлагани от Mi-bulgaria.com, могат да бъдат върнати в срок от 14 дни от датата на
получаване на пратката, независимо дали си физическо, или юридическо лице. За да е валиден
формулярът, той трябва да бъде попълнен до 14 дни от дата на доставка на продукта.

1. Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката. Няма да бъдат
приемани продукти, които са били поправяни от неупълномощено лице или които са повредени
от теб, такива с увредената или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно
използване, с одрасквания, със следи от удари (напр., но не само – механични/електрически
шокове). Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са
ти били доставени.

2. Трябва да върнеш продуктите в оригинална опаковка, придружена от непокътнатите етикети,
оригиналната гаранция, в случай че е била издадена от производител/дистрибутор и всички
документи с които е доставен продукта.

3. В случай че доставеният продукт е бил придружен от подарък, когато връщаш продукта, трябва да
върнеш и подаръка.

4. В случай че си закупил/а повече от един еднакви продукти и желаеш да върнеш два или повече от
тях, само един от тези продукти може да бъде отварян. Останалите трябва да са със запечатана
опаковка. В противен случай няма да бъдат приемани.

Компютри: лаптопи, notebook, настолни компютри, монитори

– Преди да върнеш продукта, увери се, че не е защитен с твои пароли и че всички твои профили са
били изтрити, за да можем да възстановим продукта в първоначалното му състояние от гледна точка на
софтуера;
– Не можеш да върнеш продукта, ако е с активиран OEM лиценз, или ако оперативните системи или
други програми, с които е бил доставен продукта са деинсталирани;

Мобилни телефони, таблети и аксесоари

– Преди да върнеш продукта, увери се, че не е защитен с твои пароли и, че всички твои профили са
били изтрити, за да можем да възстановим продукта в първоначалното му състояние от гледна точка на
софтуера;
– Не можеш да върнеш продукта, ако е с активиран OEM лиценз, или ако оперативните системи или
други програми, с които е бил доставен продукта са деинсталирани;
– Можеш да върнеш защитните фолиа за таблети и телефони само ако не са използвани;

Принтери, скенери, консумативи

– Не могат да бъдат върнати принтери или мултифункционални устройства, чиито консумативи са
били разпечатани;
– Могат да бъдат върнати консумативи като батерии, касети за принтер, аксесоари и офис
консумативи, само ако са запечатани;
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Малки електроуреди за кухня

– Можеш да върнеш продукт, само ако той е опакован. В случай, че е разопакован, можеш да го
върнеш, ако не е използван;

Климатични системи

– Препоръчително е продуктът, който желаеш да върнеш да бъде опакован. В случай, че е
разопакован, можеш да го върнеш само ако не е бил монтиран или използван;

Телевизори, Home cinema & audio, поставки и аксесоари.

– Прилагат се всички горепосочени „Общи условия за връщане, които се прилагат за всички
категории“
– Преди да върнеш фотоапарат и видео камера, увери се, че всички снимки и записи са изтрити, за
да могат да бъдат възстановени фабричните настройки;

eBook четци и аксесоари

– Преди да върнеш продукта, увери се, че не е защитен с твои пароли и, че всички твои профили са
били изтрити, за да можем да възстановим продукта в първоначалното му състояние от гледна точка на
софтуера;
– Не можеш да върнеш продукта, ако е с активиран OEM лиценз, или ако оперативните системи или
други програми, с които е бил доставен продукта са деинсталирани;
– Можеш да върнеш защитните фолиа за eBook само, ако не са използвани;

Плеъри, слушалки, тонколони

– Няма да бъдат приети плеъри, върнати без всички аксесоари;

Безжични телефони

– Преди да върнеш продукта, увери се, че не е защитен с твои пароли и, че всички твои профили са
били изтрити, за да можем да възстановим продукта в първоначалното му състояние от гледна точка на
софтуера;
– Няма да бъдат приети, ако операционните програми, с които е доставен са деинсталирани;

Software, PC Игри, игри за конзоли

– Можеш да върнеш продуктите от тази категория само, ако са със същата опаковка, с която са били
получени и тя е неразпечатана;
– Лицензи за software, доставен по електронен път не могат да бъдат върнати;
– Преди да върнеш продукта, увери се, че не е защитен с твои пароли и, че всички твои профили са
били изтрити, за да можем да възстановим продукта в първоначалното му състояние от гледна точка на
софтуера;

Филми и музика

– Можеш да върнеш продуктите от тази категория само ако са със същата опаковка, с която са били
получени и тя е неразпечатана;

Офис консумативи

– Можеш да върнеш продуктите от тази категория само, ако са опаковани;
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Спорт и свободно време

– Можеш да върнеш продуктите от тази категория, ако не е използван и е с неразлепен/неразкачен
оригинален етикет, без повреди и придружен от прикачените елементи за разпознаване;

Мебели, декорации, текстили

– Мебели, декорации, и текстилни артикули могат да бъдат връщани, само ако са подходящо
опаковани и не са били използвани;
– Можеш да върнеш мебел, ако тя е опакована. Не се приемат разопаковани и сглобени продукти;

Кухненски аксесоари

– Можеш да върнеш кухненски аксесоари ако са опаковани в оргиналната им опаковка и не са
използвани;

Осветителни тела и крушки

– Продуктите от тази категория могат да бъдат върнати само, ако са опаковани в оргиналната им
опаковка;

Електрическо оборудване

– Продуктите могат да бъдат върнати, само ако са опаковани в оргиналната им опаковка;

Навигационни системи GPS

– Преди да върнеш продукта, увери се, че не е защитен с твои пароли и, че всички твои профили са
били изтрити, за да можем да възстановим продукта в първоначалното му състояние от гледна точка на
софтуера;
– Не можеш да върнеш продукта, ако е с активиран OEM лиценз, или ако оперативните системи или
други програми, с които е бил доставен продукта са деинсталирани;

Здраве и красота

Продуктите от категория “Здраве и красота” в mi-bulgaria.com са такива, свързани със здравето и/или
личната хигиена на потребителите. Съответно те могат да се върнат в рамките на срока, който е
предоставен за отказ от договора за покупко-продажбата им, сключен от разстояние, само ако не са
използвани и са със същата опаковка, с която са били получени и тя е неразпечатана. Под категориите, в
които могат да бъдат намерени тези продукти са:
– Козметика & Продукти за лична грижа
– Уреди & Аксесоари за лична грижа
– Машинки за подстригване
– Самобръсначки
– Здраве & Wellness
– Устна хигиена

За избягване на съмнение, горните правила не се прилагат за сешоари.
За избягване на съмнение, горните правила не се прилагат за кантари.

Wireless и Системи за наблюдение

– Прилагат се всички горепосочени „Общи условия за връщане, които се прилагат за всички
категории“
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РС компоненти и периферия

– Прилагат се всички горепосочени „Общи условия за връщане, които се прилагат за всички
категории“

Сървъри и аксесоари

– Продуктите от тази категория могат да се върнат, само ако са опаковани в оргиналната им
опаковка;

Продуктите от вида ,,Специална поръчка“ независимо от категорията

– Продуктите от тази категория, доставени в следствие от направата на поръчка за индивидуално
изработен или специално поръчан за теб продукт не могат да бъдат върнати;

Разопаковани продукти, независимо от категорията

– Всеки продукт от тази категория може да бъде върнат в зависимост от специфичните условия за
връщане от категорията, в която се включва продукти, закупени с ваучери.
– Всеки продукт от тази категория може да се връща съгласно условията за връщане, специфични за
всяка категория поотделно;
– Ако продуктът е бил изцяло закупен с ваучер, без да е било необходимо доплащането на разликата
от негова страна, ще ти активираме отново ваучера и ще можеш да го използваш. В случай, че ваучерът
е с изтекъл срок, няма да можеш да го използваш;

Ваучер

– Ваучерите не могат да бъдат вър
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