
ГАРАНЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТ (MONEYBACK GARANTIE) 

 

Онлайн курс B.E.S.T. (Body, Emotion, Soul, Transformation.) special  

 

С настоящата декларация, Руми Илиева и нашият екип заявяваме пред теб и те 

уверяваме, че ще ти възстановим заплатената такса за участие (цена) в случай, че не 

постигнем целите на курса при твоето добросъвестно участие, а именно: 

- Установаване на причините за стреса при твоето хранене; 

- Отпадане нуждата преднамерено да следваш план за хранене в края на курса, 

като преди това, докато открием заедно причините, ще следваш изготвен от мен 

план; 

- Ще отслабнеш поне с 1 размер, а ако харесваш размера си, ще започнеш да 

обичаш тялото си; 

 

Под „добросъвестно участие“ разбираме и ще имаме предвид: 

- Да се запознаеш с поне 2/3 от видео-уроците ни; 

- Да си изпълнила поне половината от кратките задачи към видео-уроците за 

трансформиращи практики; 

- Да си участвала в поне ¾ от онлайн срещите с мен и моя екип; 

- Да си ни уведомила текущо при установяване на трудности за тяхното естество, 

причини, обстоятелства и т.н. за да можем да опитаме да ти помогнем; 

- Да си използвала поне няколко пъти който и да е от всичките ни онлайн ресурси 

(рецепти, тренировки и т.н.), които ще ти бъдат изцяло достъпни през времето 

на курса. 

 

При твоя преценка за непостигнат резултат и след като ни уведомиш на нашата 

електронна поща в каквато форма избереш, но с посочване на причините за твоето 

заключение и описание на неизпълнените показатели, ние в 3-дневен срок ще изразим 

нашето становище и съответно в 7-дневен срок след това ще възстановим заплатеното 

по сметката, от която сме получили таксата или по начин, които ни посочиш.    

 

Настоящата декларация за гаранция по никакъв начин не ограничава правата ти по 

Закона за защита на потребителите за рекламация, за отказ от договора за услугата, от 

правото за алтернативно разрешаване на спорове съгласно чл.181в от ЗЗП или чрез 

платформа за онлайн решаване на спорове по Регламент (ЕС) №524/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на 

потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 

2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители). 


