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 НАШАТА ПРОЦЕДУРА ЗА РЕКЛАМАЦИИ 

„ФАКТОР И.Н.” АД се стреми да Ви предостави възможно най-добрите услуги. Все пак, в 

случаите, когато останете неудовлетворени, учтиво Ви молим да се свържете с нас възможно 

най-скоро. 

За да ни помогнете да проучим и разрешим Вашите рекламации, ще имаме нужда от a) Вашето 

име и адрес; b) телефонен номер; c) време, в което ще е удобно да се свържем с Вас; d) 

предпочитан начин на комуникация; f) как бихте искали да разрешим Вашето оплакване. 

Как да подадете оплакване: 

Как ще обработим Вашата рекламация: 

 

 

 

 

 

Лично 
Обърнете се към наш представител – агент или служител и поискайте да 

попълните Формуляр за рекламации 

През нашата интернет 

страница 
www.factorin.bg 

Телефон Тел. 0700 17 412 

Писмено 
Пишете ни в свободна форма на адрес: гр. София 1504, бул.Янко Сакъзов 3, 

ет.2, ап.2, ФАКТОР И.Н. АД 

По e-mail Изпратете ни e-mail на адрес на: office@factorin.bg 

Бързо решение “ФАКТОР И.Н.”АД се стреми да разрешава рекламациите своевременно 

Уведомяване 

Ако е невъзможно своевременното разрешаване на проблема, ще Ви 

изпратим уведомление в рамките на 5 работни дни, в което ще Ви 

информираме кога проблемът ще бъде разрешен  

Постоянна информация 

към клиентите 

В повечето случаи, рекламациите биват разрешавани в рамките на 2 седмици. 

Ако това е невъзможно, ще се свържем с Вас чрез телефон или e-mail и ще Ви 

информираме за развитието на процеса 

Окончателен отговор 

Ще разрешим проблема и ще Ви изпратим нашият окончателен отговор в 

рамките на осем седмици. При невъзможност да бъде даден отговор в 

рамките на този срок, ще се свържем с Вас, за да Ви информираме, кога ще 

получите окончателен отговор 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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ДО 

 „ФАКТОР И.Н.” АД 

         

Форма за подаване на рекламации  

 

Дата на подаване на рекламацията: ___________________________________ 

Име на приелия рекламацията, ако рекламацията е приета от служител или агент на 

„ФАКТОР И.Н.” АД: ___________________________________________ 

ДАННИ НА КЛИЕНТА: 

Имена на клиента: ___________________________________________________ 

Телефон за контакт: __________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Точен адрес (Гр. Ул. Бл. Вх. Ет. Ап.): ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ПК: ________________________________________________________________ 

Удобно време за контакт: _____________________________________________ 

Предпочитан начин на комуникация: ___________________________________ 

Лична карта №: _____________________________________________________ 

ОТНОСНО: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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Уважаеми г-не / г-жо, 

 

Във връзка с: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Бих желал/а да отправя следната рекламация:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Бих желал/а случаят да бъде разрешен по следния начин: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

С уважение,  

 

/име на клиента: _____________________________/ 

/подпис: ____________________________________/ 

 

 

 

Приложения (документи, които биха подпомогнали разрешаването на проблема – 

оригинал или заверено копие “Вярно с оригинала”): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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