
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА „FINAL SALE до -70%“ 

Кампанията „FINAL SALE до -70%“ ще бъде проведена от 25.07.2022 г. до 
14.08.2022 г., включително.  

По време на акцията избрани модели обувки, облекла, спортна 
екипировка и аксесоари ще бъдат намалени до -70%. Кампанията е 

валидна във всички магазини SPORT DEPOT и онлайн на 
www.sportdepot.bg. 

 

ONLINE 

Всички продукти с намаления в сайта ще бъдат означени, 

като до всяка редовна цена ще бъде показана 

промоционалната цена и процента намаление.  

 

В МАГАЗИНИТЕ 
Всички продукти с намаления ще бъдат преетикирани и 
означени със стара и нова (промоционална цена). 
Намалението се начислява върху редовната (ненамалена) 
цена, означена на етикета на всеки продукт. За твое 
улеснение може да провериш промоционалната цена на 

всеки продукт, като се обърнеш към наш продавач консултант или директно на 
касата в магазина. 
 

 
УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ ПО ВРЕМЕ НА 

КАМПАНИЯТА „FINAL SALE до -70%“ 
Можеш да върнеш продукта/продуктите, закупени по време на акцията, в срок 
от 30 дни. 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 следния начин: 
- на място в магазин SPORT DEPOT (при покупка от магазин), където ако 
върната стока отговаря на условията за връщане, можеш да я замениш за друг 
продукт или да получиш възстановяване на сумата в GIFT карта. Замяната с 
нов артикул трябва да е на същата или по-висока стойност, тъй като разликата 
не се възстановява. GIFT картата се зарежда със сумата на върнатия артикул, 
на който предварително е начислена отстъпката пропорционално. 
- на място в магазин SPORT DEPOT (при онлайн покупка),, където ако 
върната стока отговаря на условията за връщане, можеш да я замениш 
директно за друг артикул или да получиш възстановяване на сумата.  
- по куриер до централата на SPORT DEPOT - пратката трябва да отговаря на 
същите тези условия и да бъде придружена от попълнения формуляр за 
връщане. Разходите за връщането на облекла, обувки и аксесоари са за сметка 
на SPORT DEPOT. Разходите за връщането на фитнес уреди, велосипеди, 
тежко и обемно оборудване са за твоя сметка освен когато получената стока не 
съответства на поръчаната и грешката е по наша вина. 

http://www.sportdepot.bg/
https://www.sportdepot.bg/uploads/manager/source/files/sport_depot_district_formuliar_za_vrushtane_new.pdf
https://www.sportdepot.bg/uploads/manager/source/files/sport_depot_district_formuliar_za_vrushtane_new.pdf


… 
адрес: Младост 4, ул. Васил Радославов 6, 
сграда SPORT DEPOT, Интернет магазин, 
гр. София, 1715 
... 
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 на облекла, обувки и аксесоари 
условия за връщане на фитнес уреди, велосипеди, тежко и обемно оборудване 

 

Благодарим ти и приятно пазаруване! 

SPORT DEPOT 

 
 

 

https://www.sportdepot.bg/pages/how-to-return-shoes-etc-1435
https://www.sportdepot.bg/pages/how-to-return-and-order-fitness-etc-1434

