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ANEXA 1- FORMULAR DE RETURNARE 

Către:  

REMARKT MAGAZINE S.R.L.  

Sediul: Str. Moliere nr. 12-14, etaj 1, apartament 3, Sector 1, București, România, 

J40/3283/2013, CUI 31357586 

Telefon 0374342444, E-mail: online@remarkt.ro, 

Acest formular se trimite înapoi completat doar dacă doriți să returnați un Produs achiziționat de pe 

website-ul www.remarkt.ro atunci când invocați lipsa de conformitate a unui Produs sau dacă doriți să 

vă retrageți din contract în termenul de 14 zile prevăzute de OUG 34/2014. 

Prin acest formular vă informez cu privire la returnarea următoarelor Produse: 

 

Număr de referință al comenzii  

Dată comandă  

Data livrării  

Numele clientului  

Adresa de livrare  

Cont bancar pentru ramburs  

Produse returnate Cantitatea Motivul returnării 

1.  

2. 

3. 

1. (ex. 1 buc) 

2. 

3. 

1. (ex. motivul 1) 

2. 

3. 

 

* În câmpul “Motivul returnării” vă rugăm completați unul dintre următoarele coduri: 1 - Retragerea 

din contractul referitor la vânzarea produselor menționate mai sus/ exercitarea dreptului de 

retragere (Vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile – secțiunea 12.2 pentru a afla mai multe 

detalii despre dreptul de retragere), 2 - Ambalajul este deteriorat excesiv de o manieră care face 

imposibilă utilizarea produsului, 3 - Produsele prezintă defecte sau sunt nefuncționale 4 - Am primit 

alt Produs decât cel comandat, 5 - Alt motiv (detaliați motivul). 

Completarea motivului returnării nu este obligatorie, însă ne va ajuta să îmbunătățim constant serviciile 

oferite clienților. Returnarea Produselor se poate face în termenele și condițiile prevăzute de Termeni și 

Condiții disponibile pe Site. Pentru a returna Produsul dumneavoastră, trebuie să îl trimiteți fie prin 

poștă/curier, fie personal, la una dintre următoarele adrese: Arad: str. Calea Radnei, nr 298, Arad, 

județul Arad, România sau Oradea: Str. Suisului nr 10A, Oradea, județul Bihor, România. Produsele vor 

fi returnate în magazinul Remarkt de unde au fost ridicate de Cumpărător sau în magazinul din județul 

în care se află adresa de livrare indicată de Cumpărător. 

Data: 

Semnătura (numai în cazul în care formularul este notificat pe hârtie): 

 


