
Vă rugăm să completați informațiile referitoare la comanda dumneavoastră. Informațiile necesare sunt 
disponibile în e-mailul de confirmare a expedierii pe care vi l-am trimis. Numărul comenzii, numărul 
articolului și mărimea sunt câmpuri obligatorii care trebuie completate. Dacă nu sunt completate, nu 
putem găsi comanda, iar Dumneavoastră nu puteți obține rambursarea banilor.

Vă rugăm să introduceți datele Dumneavoastră bancare. 
În caz contrar nu vom avea posibilitatea de a vă returna banii. 

FORMULAR DE RETUR 
Completaţi informaţiile solicitate mai jos


Formularul de retur trebuie să însoţească întotdeauna bunurile returnate. 

Vă rugăm să bifați mai jos motivul returului:


Adresă de RETUR: 
Nume destinatar: BELLADRESS S.R.L.       Județ: Iași       Oraș: Iași
Strada: Soseaua Arcu nr. 53-55, Bloc T12, Scara A. parter   Cod Postal: 700134
E-mail: contact@belladress.co    Telefon: +40 743 078 080

Numărul Comenzii:

Numele Clientului:

Data comenzii:

Adresa de e-mail:

Cont Bancar

Nr. Cantitate Număr articol Mărime Descriere/Culoare

Mărime prea mică Articolul prezintă defecte

Mărime prea mare Timpul de livrare a fost lung

Nu este pe măsura aşteptărilor A fost livrat un model de produs greșit

mailto:contact@belladress.co


Politica de Retur

Puteți returna produsul procurat online de la BELLADRESS S.R.L. în termen de 14 zile de 
la primirea coletului cu condiţia ca toate articolele să fie returnate în aceeaşi stare în care 
erau la primire. Acest lucru înseamnă că articolele procurate de la BELLADRESS 
S.R.L. nu trebuie să fi fost, deteriorate, murdărite, spălate, modificate sau purtate (cu 
excepţia probării lor). Toate etichetele ale articolului care l-ați primit și probat de 
la BELLADRESS S.R.L. trebuie să fie intacte. Daca etichetele sunt deteriorate sau rupte 
nu vom putea primi produsul înapoi. Toate coletele conţin un formular de retur pretipărit pe 
care trebuie să-l utilizaţi dacă decideţi să returnaţi vreun articol. 

 
Rețineți, BELLADRESS S.R.L. nu va accepta transportul datorat sau plata la livrare 
și nu va plăti taxele de livrare sau de returnare. 
 
Dacă doriți să returnați produsul, vă rugăm să urmați următorii pașii pentru a returna 
articolele companiei BELLADRESS S.R.L.: 
Completați formularul de returnare și bifați caseta care explică cel mai bine motivul 
returnării. 
 
Clienți pentru asistență: E-mail: contact@belladress.co Telefon: +40 743 078 080  
 
Puteți returna produsul prin poștă (de exemplu: FanCourier) la următoarea adresă: 
Nume: BELLADRESS S.R.L. 
Țara: România  
Judet: Iasi  
Oras: Iasi  
Strada: Soseaua Arcu nr. 53-55, Bloc T12, Scara A. parter 
Cod poștal: 700134 
E-mail: contact@belladress.co  
Telefon: +40 743 078 080  
 
Vă vom solicita datele bancare pentru a face rambursarea.


