
Formular de reclamație
UrbanTrend.ro

Completați acest formular și trimiteți-l înapoi numai dacă doriți să revendicați bunurile în 

timp legal. Trimiteți formularul completat la adresa de mai jos și contactați-ne continuu prin 

e-mail suport@urbantrend.ro cu subiectul reclamație. 

Destinatar: 
UrbanTrend s.r.o. 
Na Mokřině 2238/17, 130 00, Praha 3, Žižkov 
Republica Cehă 

 

Nu uitați să solicitați numărul dvs. de reclamație, care vă va fi atribuit de asistența 

pentru clienți după ce contactați suport@urbantrend.ro 

 
Consumator (client): 
Prenumele și numele meu de familie: 
Adresa mea: 
Numărul meu de telefon și e-mailul meu: 

Exercitarea dreptului de performanță defectă (reclamație) 

Stimați, 

În ziua de am creat în magazinul vostru www.urbantrend.ro o comandă ...........

numărul de reclamație:….………………… 

Cu toate acestea, produsul pe care l-am achiziționat prezintă aceste defecte: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Solicit ca plângerea să fie soluționată după cum urmează: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

În același timp, vă rog să emiteți o confirmare scrisă a reclamației care să precizeze 
momentul în care am exercitat dreptul, care este conținutul reclamației împreună cu 
dreptul meu de reparație / înlocuire și confirmarea ulterioară a datei și metodei de 
soluționare de reclamație, inclusiv confirmarea reparației și durata acesteia (în cazul 
reparației, nu al înlocuirii). 



Completați: 

În  în data de            

   
(semnătură) 

Instrucțiuni generale pentru depunerea unei reclamații 

În calitate de consumator, sunteți obligat să demonstrați achiziționarea articolului 
prin prezentarea unui document de cumpărare sau într-un alt mod suficient de 
credibil. 

În calitate de consumator, nu puteți revendica drepturi de la defectele pe care vi le-
ați cauzat sau despre care ați știut în momentul achiziției. În mod similar, nu puteți 
revendica drepturi pentru defectele pentru care am convenit cu dvs., în calitate de 
vânzător și consumator, pentru a reduce prețul. De asemenea, nu suntem 
responsabili pentru uzura obișnuită. 

Reclamațiile trebuie depuse în cel mult 24 de luni. Reclamațiile trebuie făcute imediat 
pentru a preveni răspândirea defectului și, ca urmare, pentru a respinge reclamația. 
Notificând defectul în timp util după ce apare, puteți asigura buna gestionare a 
reclamației. 

Reclamația este soluționată numai atunci când vă notificăm. Dacă termenul legal 

Data comenzii/primirii:

Numărul de reclamație: 
pentru a primi un număr de 
reclamație este necesar să 
contactați suport pentru clienți!

Banii pentru comandă sau pentru 
livrare au fost trimise după cum 
urmează:

Acestea vor fi returnate după cum 
urmează (în cazul transferului în 
cont, vă rugăm să trimiteți numărul 
de cont):

Prenumele și numele de familie 
consumatorului:

Adresa consumatorului:

E-mail:

Telefon:



expiră, considerați-l o încălcare semnificativă a contractului și vă puteți retrage din 
contractul de cumpărare.
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