
Renunţare la contract

Produse

Factura original

Accesorii (Cadou)

Conținutul coletului:

semnătura clientului

COMPLETEAZÃ VÂNZÃTORUL

Primirea cererii de renunțare, ziua: Primirea produselor, ziua:
(în cazul în care intenția de renunțare a fost trimisã înainte prin email)

* âmpurile cu steluțã sunt obligatorii

conform O.G. nr.130/2000 privind protecția consumatorilor la executarea contractelor la distanțã, potrivit art.7 alin.1 din ordonanțã

Prin aceasta vã confirm renunțarea la contractul încheiat cu dvs.

Doresc returnarea: valoarea totalã a facturii (produseșle facturate fac obiectul retragerii din contract)

valoarea parțialã a facturii (în cazul în care se refrã numai la o parte din produsele care se returneazã)

lei

În cazul în care produsele nu se afla toate în colet,   vânzãtorul nu este obligat sã restituie banii în termen de 14 zile de la data retragerii,
pânã când toate produsele sunt livrate sau trimise comerciantului.

În termen de 14 zile de la renunțare mã oblig sã returnez produsele vânzãtorului.

Număr de comandă*: Nr. factură*:

Am primit produsele în data (ziua livrãrii)*:

denumire produs  returnat și
cantitate: (doar în cazul în
care se returneazã o parte
din produse)

Valoarea care trebuie returnatã*:

Suma totalã solicitatã returnatã în contul. Numărul contului bancar în
format IBAN*:

Localitatea în data de

RENUNȚARE LA CONTRACT ÎNCHEIAT LA DISTANȚÃ

CLIENT: ADRESA FURNIZORULUI

Nume și prenume*:

Strada și numãr*:

Oraş*:

Cod poştal*:

Telefon*:

E-mail:

Numele magazinului: Coletaria.ro (95595846 TimeStore.ro) TS2018 s.r.o.

Strada și numãr: Drumul Osiei 53–55

Oraş: București

Cod poştal: 062 395

Telefon: +40 31 63 04 949

E-mail: info@timestore.ro

Nr.reg.com: 51760126 CIF/CUI: SK2120776977


Conținutul coletului:
semnătura clientului
COMPLETEAZÃ VÂNZÃTORUL
Primirea cererii de renunțare, ziua:
Primirea produselor, ziua:
(în cazul în care intenția de renunțare a fost trimisã înainte prin email)
* âmpurile cu steluțã sunt obligatorii
conform O.G. nr.130/2000 privind protecția consumatorilor la executarea contractelor la distanțã, potrivit art.7 alin.1 din ordonanțã
Prin aceasta vã confirm renunțarea la contractul încheiat cu dvs.
Doresc returnarea:
lei
În cazul în care produsele nu se afla toate în colet,   vânzãtorul nu este obligat sã restituie banii în termen de 14 zile de la data retragerii, pânã când toate produsele sunt livrate sau trimise comerciantului. 
În termen de 14 zile de la renunțare mã oblig sã returnez produsele vânzãtorului.
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