
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА “Back2School” 

 

Кампанията „Back2School“ ще бъде проведена от 26.08 до 26.09.2021 включително. По 

време на кампанията  избрани модели  облекла, обувки, аксесоари и фитнес уреди ще 

са с до 43% отстъпка.  Кампанията е валидна в магазини SPORT DEPOT и онлайн на  

www.sportdepot.bg   

Специални предложения „Комбинирай и Спести“  

➢ Раница + Обувки= 99лв 
Комбинирай обувки adidas или Nike с раница adidas или Nike и ги купи на пакетна цена 

от 99лв.*  

*В промоцията участват избрани модели обувки и раници от марките adidas и  

Nike. 

➢ Купи 2 продукта от колекция Brille Seamless и вземи 20% отстъпка 
Избери и купи 2 продукта от колекцията Seamless на Brille и получи 20% отстъпка от 

общата им стойност. 

 

➢ ONLINE 
Всички цени на артикулите са намалени автоматично, като освен 
промоционалната цена, е показана редовната цена на продукта и процентът 
намаление.  

                         Доставката на дрехи, обувки и аксесоари на обща стойност до 90 лв. е 

безплатна. 

                      Можеш да се възползваш и от безплатно връщане до 30 дни.  

• В МАГАЗИНИТЕ 
Намалението ще бъде показано на етикета на всеки артикул, секторите ще 
бъдат означени и с информационни табели.  
Артикулите участващи в промоциите „Комбинирай и спести“  ще бъдат 
означени със специални етикети.   

За твое улеснение може да се обърнеш към продавач-консултант или да провериш 

цената на избрания артикул онлайн или на касата в магазина. 

 

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ ПО ВРЕМЕ НА КАМПАНИЯТА 

“ Back2School“ 

 

Можеш да върнеш продукта/продуктите, закупени по време на акцията, в срок от 30 

дни от получаване на доставката/ покупката им. Артикулите трябва да са в добър 

търговски вид, в оригиналната си опаковка, с оригинални етикети, придружени от 

оригиналните документи, издадени от SPORT DEPOT.  

 

Можеш да направиш връщането по два начина: 

 

- на място в магазин SPORT DEPOT, където ако върната стока отговаря на условията 

за връщане, ще възстановим платената за върнатите продукти сума директно на каса 

под формата на ваучер за следваща покупка.   

- по куриер до централата на SPORT DEPOT - пратката трябва да отговаря на 

https://www.sportdepot.bg/shops
http://www.sportdepot.bg/
https://www.sportdepot.bg/obuvki_ranica_99_lv/recommended-335?sliderbanner_b2s-button1&eventCategory=banner_home_page
https://www.sportdepot.bg/search?q=Seamless&brand%5B%5D=brille&s


същите тези условия и да бъде придружена от попълнения формуляр за връщане. 

Разходите за връщането са за сметка на SPORT DEPOT. 

… 

адрес: Младост 4, ул. Васил Радославов 6, 

сграда SPORT DEPOT, Интернет магазин, 

гр. София, 1715 

 

Връщане на артикули, участващи в промоциите „Комбинирай и спести“ 

За да бъде върнат даден артикул и да бъде възстановена сумата по горе описаните 

условия е необходимо и двата артикула да бъдат върнати. Не се допуска връщането 

само на един артикул срещу възстановяване на заплатената сума.  

Връщане на фитнес уреди, закупени по време на кампанията  

Ако си купил фитнес уред в сайта sportdepot.bg, имаш право да го върнеш в срок от 30 

дни от получаването на доставката, като разходите са за твоя сметка. Ако закупеният 

уред е от някои от физическите ни магазин, то можеш да го замениш, като той трябва 

да отговаря на условията за замяна. Научи повече      тук.  

 

… 

Съгласно Закона за защита на потребителите ще ти възстановим платената за 

върнатите продукти сума в срок до 14 календарни дни от датата, на която си упражнил 

правото си на връщане на стоката. За начална се счита датата, на която сме получили 

върнатата стока.  

… 

Още информация може да откриеш тук: условия за връщане 

 

 

Благодарим ти и приятно пазаруване! 

  

 

 

https://www.sportdepot.bg/uploads/manager/source/files/Formuliar_Za_Vrushtane_2021_V3.pdf
https://www.sportdepot.bg/pages/how-to-return-and-order-fitness-etc-1434
https://www.sportdepot.bg/pages/how-to-return-shoes-etc-1435

