Declaraţie de reziliere – produs comandat pe internet
Promoţia „GATA CU CADOURILE INUTILE”
Cumpâr
ător:
Nume:
Adresă:
Tel:......................................../E-mail:..........................................
Vânzător:
Nume: Český velkoobchod s.r.o. (www.digiexpert.ro)
Adresă: Albatrosová 286, Jesenice u Prahy, 25242, Czech Republic
Tel: 0630 6801 281, E-mail: info@digiexpert.ro
Stimate Doamnă/Domn!
Subsemnatul, ……………………………….……. pe această cale doresc să transmit intenţia de reziliere.
pe data de…………………………………………………… am comandat pe internet produsul cu
denumirea de ………………….................................................................., numărul comenzii:
……………… Preţul de cumpărare a fost de ……………………………………RON, pe care l-am
achitat prin virament bancar / la preluarea produsului.
Vă rog am returna preţul de achiziţie al produsului (fără preţul transportului şi a cheltuielilor de ambalare)
la următoul cont bancar:……………………………….
Vă rog schimbarea produsului …………………………………………………………………….
Condiţiile de returnare:
1. Produsul cumpărat poate fi trimis înapoi timp de 90 de zile. Această perioadă începe cu data facturării.
2. Pot fii returnate doar acele produse, care sunt în ambalajul original intact şi dacă au sigiliu, acesta să fie
deasemenea intact.
3. Întotdeauna produsul trebuie trimis înapoi cu toate accesoriile și echipamentele aferente (de ex. capetele
de periaj suplimentare). În cazul în care produsul este returnat incomplet, din valoarea de achiziție va fi
dedusă preţul întreg al echipamentului auxiliar. Aceasta poate constitui, de asemenea, o încălcare a
termenilor acordului.
4. Acțiunea a fost anunțată şi este valabilă doar pentru persoane fizice ca clienții consumatori finali, nu şi
pentru persoane juridice posesoare de cod fiscal.
5. Reducerea se aplică numai la anumite aparate mici. Ea nu se aplică la aparate foto, lentile, obiective și
alte accesorii legate de fotografiere. Este valabil numai pentru acele produse care sunt etichetate în mod
specific cu logo-ul "GATA CU CADOURILE INUTILE".
6. Este important faptul că numai produsele care sunt marcate cu logo și sunt incluse în promoţie pot fii
retrimise în termen de 90 de zile. Acele produse care nu poartă logo-ul "GATA CU CADOURILE
INUTILE", nu iau parte la acțiune.
Vă rugăm să trimiteți formularul completat la următoarea adresă de e-mail: info@digiexpert.ro . Apoi vă
rugăm să lipiţi codul de bare primit pe pachetul de livrare. Vă rugăm să trimiteți produsul la adresa:
Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, Czech Republic (Český velkoobchod s.r.o.)
Odată cu returnarea produsului şi cu completarea declaraţiei de reziliere, cumpărătorul acceptă termenii
promoţiei, de care a luat cunoştinţă pe pagina : www.digiexpert.ro/gata-cu-cadourile-inutile/ .
Data……………………

Semnătura………………………

