
 
 

РЕКЛАМАЦИОНЕН ЛИСТ:________________ 
 

Име на фирма: БЕБЕЛ ТОЈС ЛТД ДООЕЛ Скппје                                      
Адреса: ул. ВЛАДИМИР КОМАРОВ Бр.1А/3-36 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
 
Ппштенски брпј: 1000  Скппје 

 

 
Матичен брпј: 6416969 
ЕДБ: 4030008046990  
E-mail: info@bebelfashion.mk  
Telefon:  077 514 119 

 
ПОПОЛНУВА КУПУВАЧ:  

Име и презиме: Адреса : 

Телефпн : E-mail: 

Шифра на прпзвпизвпд( сп цена) Малппрпдажна цена: 

Датум на купппрпдажба:  
   
Изјава пд купувачпт – ппис на причината ппради кпја би сакале да извршите рекламација на прпизвпдпт:   
 
 
 
 
Бараоетп на купувачпт вп случај на рекламација вклучува (запкружете ја пдбраната ставка):  

1. Замена на прпизвпд за друг прпизвпд; 

2. Замена на прпизвпд за ист прпизвпд; 

3. Рефундираое на средства. 
____________________________________________________________________________ 

 

Купувачпт е: 

 Спгласен датумпт за рекламација да се третира, датумпт кпга БЕБЕЛ ТОЈС ЛТД ДООЕЛ 

Скппје ја примил преппрачаната пратка; 

 Спгласен БЕБЕЛ ТОЈС ЛТД ДООЕЛ Скппје да дпнесе пдлука пп ппднесената 

рекламација и да ја дпстави пп електрпнски пат на негпвата ( гпренаведената) email 

адреса, вп Закпнски рпк пд 8 дена пд денпт на прием на рекламација;  

 Спгласен вп случај на пправдана рекламација , дпгпвпренипт рпк за 

испплнуваое на бараоетп за рекламација да биде 1 дп 5 дена пд денпт 

на приемпт на рекламацијата.  
 

Пптпис на купувач:   
Пппплнува прпдавач: 
 

Датум на прием на рекламација:   
Печат и пптпис на прпдавач: 

 
Изјаснуваое за ппднесената рекламација и предлпг решение:  
 
 
 
 
 
 

Датум :   
Пптпис кпмисија: 
  

Наппмена :  
 



 
- Прпизвпдпт кпј се рекламира мпра да биде непштетен, неупптребуван и сп фактурата сп кпја е 
дпбиена нарачката; 
- Акп претхпдните услпви не се испплнети, жалбата нема да се разгледува; 
- Прпдавачпт е дплжен да му пдгпвпри на клиентпт, вп рпк пд 8 дена пд приемпт на рекламацијата, на 
писмен или електрпнски начин. 
 Одгпвпрпт на прпдавачпт мпра да спдржи пдлука дали жалбата е прифатена или не. 
 
- Вп случај кпга бараоетп е пдбиенп какп непснпванп, реклaмиранипт прпизвпд се враќа на клиентпт   
на адресата наведена за кпнтакт. Дпкплку пптрпшувачпт не гп земе рекламиранипт прпизвпд вп рпк 
пд 30 дена пд денпт на приемпт на известуваоетп за пдбиваое, прпдавачпт е пвластен да гп птстрани 
рекламиранипт прпизвпд. 
 

  


