
 

Ръкавици с нокти 
 

 

 

 
 

Цена с ДДС – 8,50 лв. * 

* Условията за доставка може да 
намерите в края на брошурата 

Това са изключително практични и удобни 

ръкавици, които се използват при работа в 

градината.  

Те са много подходящи за разрохкване, 

копаене, почистване, засаждане на 

цветя, разсад, семена,  луковици, чесън, 

лук и други. Може да се използват за 

разрохкване на почвата около растенията, 

както и за направата на дупки за семена и 

луковици. Тези ръкавици са много устойчиви 

и защитават ръцете по време на рязане на 

рози и други бодливи храсти, на жив плет и 

други растения.  

Изработени са от мрежест гумиран текстил, 

които добре предпазва ръцете от влага, 

замърсяване и нараняване. Размерът им е 

универсален. Едната от ръкавиците има 

специални здрави пластмасови накрайници 

със заострен връх. 

Ръкавиците са напълно водоустойчиви и 

могат да се перат на ръка или в пералня. 

 

 

 

 

 
 

Може да получите допълнителна информация или 
да направите своята заявка на 

E-mail: ekoemo@abv.bg 

GSM: 0888 704219                 тел. 02 8717145 
  

mailto:ekoemo@abv.bg


 

Условия за доставка 
 

 

Доставката се осъществява чрез куриер в рамките на 
до 3-4 работни дни от куриерски фирми Спиди или 
Еконт. 
Плащането се осъществява чрез наложен платеж при 
получаването на пратката или предварително по 
банков път. 
 
Когато поръчката е на стойност над 100,00 лева 
доставката на продуктите е безплатна до офис на 
куриерската фирма. За поръчки на стойност под 100,00 
лева транспортните разходи са за сметка на 
изпращача съгласно условията за доставка на 
съответната куриерска фирма. 

 

Условия за отказ на поръчка 
 

1. Всеки клиент на НЕОЛАБ ООД има право да откаже изпратена поръчка в 
следните случаи: 

 

• Сгрешен наложен платеж 

• Ако клиентът получи различни продукти или не е получил всички поръчани 
продукти 

• Ако клиентът получи продукти с дефекти 

 
2. Клиентът няма право да се откаже от поръчката в следните случаи: 

 
• Ако е направил поръчката и не съществува нито един от посочените в точка 1 
случаи 

• Ако клиентът сам е сгрешил избора на поръчаните продукти. 
 
Връщането на поръчка може да се осъществи само в случай, че изпратените 
продуктите са в добър търговски вид. 
 
Ако отказът е по вина на НЕОЛАБ ООД, разходите за връщане на поръчката се 
поемат от продавача. Ако отказът е по вина на клиента и представител на НЕОЛАБ 
ООД е дал съгласието си, разходите са за сметка на купувача. 
 
Отказ на поръчка може да се направи в рамките на 10 дни от получаването на 
продуктите. 
 
 
 
 

 
Допълнителна информация относно условията  

за доставка може да получите на   

E-mail: ekoemo@abv.bg  

GSM: 0888 704219                 тел. 02 8717145 
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