FORMULAR DE RETUR
FORMULAR STANDARD PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RETUR

Catre :

Brands Outlet Bg EOOD, UIC BG204932281

Adresa :

Bulgaria , Ruse 7000, pl . Dr Mustakov 2, et . 3

Utilizator:
/nume si prenume/

Telefon :

, adresa de mail:

Cu aceasta informez ca renunt la contractul de vanzare-cumparare pentru urmatoarele produse de la Brandsoutlet.co.ro:

/marcati in functie de cerere/

ochelari de soare

rame pentru ochelari

bijuterii si accesorii

Acte insotitoare:
1. Am comandat produsul pe data de:

comanda No:

2.Am primit coletul pe data de:
3. La adresa urmatoare: oras

Doresc sa RETURNEZ

cu chitanta No:
,

/sau/ INLOCUIESC

peosusul in termenul legal de 14 zile. /marcati in functie de cerere/

Rambursarea conform prezentului protocol sa fie efectuate pe urmatorul cont bancar:
BIC / SWIFT:
IBAN:
Nume titular de cont:
Banca:
oras.

nume client :

data :

semnatura client:

Consumatorul are dreptul de a anula neconditionat un contract de la distanta sau in afara spatiului comercial in termen de 14 zile fara sa plateasca niciun fel de
costuri, cu exceptia costurilor livrarii in caz ca a ales metoda standart diferita de cea mai ieftina pentru comerciant pentru livrarea produselor.
Termenul de 14 zile incepe de la data:
- incheierii contractului - in caz de un contract pentru servicii;
- primirii produselor de catre utilizator sau unei terte diferite de curier;
In termen de 14 zile de la data solicitarii de anulare a contractului, clientul trebuie sa returneze produsele comerciantului. In termen de 14 zile, incepand cu ziua in care
a fost informat despre decizia clientului de a anula contractul, comerciantul ramburseaza toate sumele primite de la client.
Va rugam sa va asigurati, ca produsele pe care le returnati/inlocuiti sunt in stare buna si raspund Conditiilor Generale ale site-ului BrandsOutlet.bg si sunt insotite de
toate ambalajele, certificatele si actele aditionale.

