
Ул.9-ти Мај бр.18 , 1000 Скопје,Македонија 

телефон/факс: (+389) 2 615 98 90, 

моб: +389 (0)78 289 710, (0)78 289 715 

е-маил: beorolmakedonija@beorol.com, web: www.beorol.mk 
 
 

 

ИЗЈАВА ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД 
ДОГОВОРОТ 

 
Со оваа изјава , изјавувам дека одстапувам од Договорот за купување, кој го имам склопено/на 

со Беорол Македонија ДООЕЛ, преку сајтот www.beorol.mk 

 
Податоци за купувачот : 

 Пополни податоци 

Име:  

Презиме:  

Улица и број:  

Место:  

Контакт телефон:  

Mail:  

 
Податоци за стоката : 

 Пополни податоци 

Датум на заклучување на Договорот (дата од сметка):  

Датум на прием на стока:  

Број на сметка:  

Запишете ги шифрите на стоката на која се однесуваат 

отстапувањата од Договорот (да се препишат од 

сметка): 

 

Причини за отстапување (не е обавезни да се наведе):  

 
 
 

  

Потпис на купувачот(доколку 

се тоставува по пошта или на 

факс): 

Датум на пополнување на образецот: 

 
 
 

  

 
 

Купувачот има право во рок од 14 дена од денот на заклучување на договорот за купување производите без 
наведување на причини еднострано да го раскине договорот. Едностраното раскинување Купувачот го ослободува од 
сите договорени обврски, освен непосредните трошоци за враќање на стоката . 

Во случај на отстапување од договорот, Купувачот има право на враќање на парите или замена за друг производ. 

Цената на стоката ќе биде вратена на Купувачот откако стоката ќе биде вратена во седиштето од на продавачот од 
каде што му е испратена на Купувачот. 

Продавачот има право да го оневозможи враќањето на цената доколку утврди дека стоката не е во исправна 

сосотојба, затоа Купувачот при враќање на робата задолжително мора да ја врати во исправна и некористена состојба 

и оргинално не оштетено пакување. 

mailto:beorolmakedonija@beorol.com
http://www.beorol.rs/
http://www.beorol.mk/


Трошоците за враќање на стоката и парите ги сноси Купувачот, освен ако Купувачот има добиено неисправен или 
погрешен артикал. 

Изјава за приватност на податоците : 

Податоците кои што ќе ги доставите во овој образец служат за евидентирање и измана на 

прометото и Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје нема да ги зачува, ниту да ги користи за други 

цели. 


