
Formular de retur produse pentru contract la distanta conform O.G. 34/2014 

Către:

Puzzle  Solutions  SRL,   Bd  Ghencea  Nr  42,  Bl  C25,  Ap  17  ,  Sector  6,  Bucuresti,  CUI:
RO26048703;  Nr.  Reg.  Com.:  J40/9367/2009; telefon:  0742815281,  email:
office@puzzlesolutions.ro

Va informez prin prezenta cerere cu privire la retragerea mea din contractul cu magazinul online
pompasan.ro referitor la vanzarea urmatoarelor produse 

1)..........................................................
2)..........................................................
3)..........................................................

Numele persoanei care a dat comanda:

Numele persoanei care a primit comanda:

Comanda a fost initiata la data de:      
                   
Modul prin care a fost  data comanda:  (email/online/telefonic)

Produsele au fost primite la data de:

Datele  de contact  ale  clientului  ce  solicita  returul:  nume/  telefon /  email  /  cont  bancar  pentru
ramburs

Adresa postala a clientului:

Data:

Informatii utile  https://www.pompasan.ro/content/13-informatii-retur:

 Conform  OG  nr  34/2014,  Legea  51/2003,  Legea  365/2002,  Legea  363/2007  si  OUG
174/2008, clientul persoana fizica are dreptul sa notifice in scris (ex. e-mail) comerciantului
ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv, in termen de 14 zile
calendaristice de la primirea produsului 

 Produsele pot fi returnate numai in  termen de 14 zile calendaristice de la data anuntarii
retragerii. Produsul pe care il returnati trebuie să fie in aceeași stare in care l-ati primit.

 Cheltuielile de returnare trebuie suportate de catre client conform OG nr 34/2014.

 Coletul va fi trimis cu RAMBURS ZERO Lei, la adresa Puzzle Solutions SRL

 Conform Art.  16 „Exceptări de la  dreptul  de retragere se mentioneaza e)  furnizarea de
produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive
de igienă şi care au fost desigilate de consumator.”

 Conform OG nr 34/2014, art 14 alineat (3): „Consumatorul este responsabil doar în ceea ce
priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea
ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.”


