
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА “CYBER MONDAY до -50% НА 

ВСИЧКО | OЩЕ ЕДИН ДЕН | САМО ОНЛАЙН“ 

 

 

Кампанията CYBER MONDAY ще бъде проведена на 28.11.2022 г. По време на акцията 

всички стоки ще бъдат намалени до -50%. Кампанията е валидна само онлайн на 

www.districtshoes.bg. Намалението ще се начислява върху редовната, ненамелена 

цена и не може да се комбинира с други отстъпки. 

 

Предварително те уведомяваме, че поради големия брой поръчки и наовареността 

на куриерите за периода, доставките ще се извършат от 7 до 10 работни дни. 

Благодарим за разбирането и приятно пазаруване! 

 

 

ONLINE 

Всички цени на продуктите в сайта ще бъдат намалени, като до всяка 

цена ще бъде показана промоционалната цена и процента намаление. 

По технически причини е възможно някои от продуктите да бъдат показани 

на редовна (ненамалена) цена, за което молим предварително да бъдем 

извинени. Уверяваме всички наши клиенти, че ако даден продукт не е намален, то това се 

дължи на техническа причина, която ще отстраним максималмо бързо. В случай, че 

попаднеш на продукт, който не е намален и искаш да го поръчате, моля да ни информираш 

на email: info@district.bg или на тел: 0894568158. 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ ПО ВРЕМЕ 

НА КАМПАНИЯТА “CYBER MONDAY до -50% НА ВСИЧКО | OЩЕ 

ЕДИН ДЕН | САМО ОНЛАЙН“ 

Можеш да направиш връщането по следния начин: 

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 DISTRICT. При връщане се 

възстановява сумата на артикула след пропорционалното намаление. 

- на място в магазин DISTRICT или 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 DISTRICT (при онлайн покупка) - пратката трябва да 

отговаря на същите тези условия и да бъде придружена от попълнения формуляр за 

връщане. Разходите за връщането са за сметка на DISTRICT SHOES/ SPORT DEPOT. 

http://www.districtshoes.bg/
https://www.districtshoes.bg/uploads/manager/source/files/sport_depot_district_formuliar_za_vrushtane.pdf
https://www.districtshoes.bg/uploads/manager/source/files/sport_depot_district_formuliar_za_vrushtane.pdf


адрес: Младост 4, ул. Васил Радославов 6, 

сграда SPORT DEPOT, Интернет магазин DISTRICT, 

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. 

 

Моля, да проявиш търпение и да се съобразиш с удължения период на доставка 

между 7 и 10 работни дни.  

 

Благодарим ти и приятно пазаруване! 

DISTRICT SHOES 

https://www.districtshoes.bg/pages/helper-return-1471

