
FORMULAR DE RETURNARE PRODUSE

Potrivit legislației în vigoare (OUG 34/2014), CUMPĂRĂTORUL are dreptul să notifice în scris
VÂNZĂTORUL că renunță la cumpărare fără penalități și fără invocarea unui motiv în termen de 14
zile calendaristice de la primirea produsului cu suportarea cheltuielilor de returnare.

Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmați:
1. Completează formularul de retur de mai jos.
2. Contactează echipa Intersid la adresa de email comenzi@intersid.ro sau la numărul de telefon:

(+40) 0726 683 085 pentru a ne transmite dorinta de returnare a produselor, nr. facturii și lista
de produse.

3. Pregătește și asigură corespunzător produsul pe care dorești să-l returnezi punându-l într-o
cutie de carton împreună cu formularul de returnare completat și semnat. Poți folosi același
ambalaj în care noi ti-am trimis produsele, dacă acesta nu este deteriorat. Nu uita sa sigilezi
coletul.

4. Alege metoda de returnare și trimite coletul la adresa: Str. Parcul Tineretului nr. 1, Sc. B, Et. 2,
Ap. 6, Botoșani.

DATE CLIENT

Prenume: Adresa de email:

Nume: Telefon:

Strada: Persoana juridica1:

Localitatea: CUI:

DATE COMANDĂ

Număr comandă

Număr factură:

Dată factură

Dacă ai achitat comanda la curier sau prin transfer bancar, completează căsuțele de mai jos cu
numărul tău bancar pentru restituirea fondurilor.

Număr cont bancar:

- - - - - -

1 se completeaza in cazul in care factura a fost emisă pe persoană juridică
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PRODUSE RETURNATE

Nume Produs
(afișat în factură) Cantitate Motivul returnarii

Dacă produsele a căror returnare prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri mecanice sau,
după caz accesorii lipsă, certificate de garanție lipsă, ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea
returului sau de a reține o sumă din valoarea produsului, suma ce va fi comunicată după evaluarea
prejudiciilor aduse. În cazul exercitării dreptului legal de returnarea a produsului, rambursarea
contravalorii acestuia se va face în cel mult 14 de zile de la data solicitării returului.

Sunt de acord cu acest formular de notificare cu privire la retragerea mea din contract

Data: Semnătura:
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