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FORMULAR RETURNARE  PRODUSE 
 

Iti multumim ca ai cumparat de la noi. Speram ca echipamentele si imbracamintea din oferta 
noastra ti-au adus multe bucurii si experiente placute! 
   

Totusi, se poate intampla ca produsele cumparate sa nu ti se potriveasca. Ce-i de facut?  
Schimba-le sau returneaza-le, este foarte simplu.  
 
Mai jos găsești pașii care trebuie urmați, inclusiv adresa de contact pentru trimiterea produselor. 
 
Returnare produse :  În 14 zile din momentul ridicării coletului trimite-le înapoi la adresa de 
contact, împreună cu copia după factură și acest formular de reziliere a contractului.  
 
Schimbare produse : În 14 zile din momentul ridicării coletului trimite-le înapoi la adresa de 
contact, împreună cu copia după factură și acest formular de schimbare a produselor.  
 
Trimite coletul prin curier rapid (FAN Courier, GLS Curier, etc) cu predare direct la magazin, fără 
taxare inversă. Taxele de transport până la magazinul nostru sunt suportate de către client. NU 
solicitati sume ramburs la curier. Ne rezervam dreptul de a nu primi coletele ce au plata ramburs 
 
Adresa de contact este: TEMPO CONSULT SRL / Bdul Grivitei 1H, Brasov- 500177, / Telefon:  
0371.238.588 
 
Conditii pentru acceptarea returului/schimbului:  

 Produsele sunt in ambalajele originale iar ambalajul nu este deteriorat urmare desfacerii 
produsului.  Ambalajele originale vor fi la randul lor ambalate in cutii sau pungi. A nu se lipi 
banda adeziva pe ambalajul original al produsului. 

 Produsul achizitionat trebuie sa fie ca nou, nu trebuie sa prezinte urme de uzura si sa aiba 
atasate toate etichetele. 

 In termen de maxim 5 zile de la receptionarea coletului de retur veti fi contactat de echipa 
noastra pentru procesarea returului. 

 Rambursarea sumelor datorate din retur se face doar prin virament bancar in contul 
indicat de dvs in Formularul de Retur in termen de maxim 7 zile calendaristice de la data la 
care am receptionat produsul ce face obiectul returului. 
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Cerere de schimb produse / reziliere a contractului in termen de 14 zile. 
 
Prin prezenta  declar ca renunt la contractul de cumparare: 
 
Numarul facturii:________________________________Data livrarii_______________________ 
 
Date despre client:  
 
Nume si prenume________________________________________________________________ 
Adresa livrare___________________________________________________________________ 
Telefon________________________________Email____________________________________ 
 
Va rugam trimiteti produsele la :  TEMPO CONSULT SRL / Bdul Grivitei 1H, Brasov- 500177, / Tel 
0371.238.588 in termen de 14 zile de la intrarea in posesia produselor  
 
Motivul renuntarii la produse : 
 
 Marimea nu corespunde   Trimis gresit (model/marime/culoare) 
 Nu corespunde descrierii   Alte motive 
 Nu corespunde fotografiei   Are defect (specificatie)____________________ 
 
Produsele returnate : 
Cod Articol Denumirea Produsului Marime 
   
   
   
 
Produsele solicitate: 
Cod Articol Denumirea Produsului Marime 
   
   
   
 
Procedura reziliere:  
Rog plata in contul bancar, IBAN:  
R O                        
 
Data si semnatura_______________________/_______________________________ 


