
 

      FORMULAR DE RETURNARE PRODUSE 
( Retragere din Contractul de cumpărare) 

        Înainte de a completa formularul, vă rugăm să verificați dacă produsele respectă condițiile din politica de retur prezentată pe site-ul Trendia.ro în 
secțiunea 2 din Termeni și Condiții. 

Prenume:     Nume:   

      

 

Nr. Comandă sau 
Factură:                                       

      

 

Data cand a sosit 
comanda:        

 

Dacă ați achitat comanda: 

1. în numerar la curier sau prin transfer bancar, vă rugăm să completați numărul contului bancar necesar rambursării banilor. 

 

                                                

                                                
 

* Numărul de cont bancar este format din 24 de caractere.Va rugăm să verificați atent corectitudinea numărului de cont înscris. 

2. cu card de credit / debit, rambursarea banilor se va face în același sistem. 

 

Tabel cu Produse returnate 

În următorul Tabel va rugăm să introduceți produsele pe care ați decis să le returnați. 

Datele trebuiesc completate cu atenție, pentru a se putea depista cu ușurință produsele returnate. 

Completarea motivului returului ajută la a stabili cine va achita returul (informații detaliate pe site-ul Trendia.ro, secțiunea Termeni și Condiții). 

Nr.crt. Cod produs  Denumire produs Mărimea Motivul returnării 

     

     

     

     

     
  Motive posibile de returnare a produselor:   

 A. Produsul nu este cel comandat D. Calitate sub așteptări 

 B. Produsul livrat are un defect neconform E. Mărime sau culoare necorespunzătoare 

 C. Livrarea întârziată F. Alte motive 

   

Adresa de returnare: 

TRENDORA STYLE GROUP SRL                                                     

Str. Salcâmilor, Nr. 62                                                                         Semnătura :                                                         

Loc. Giarmata,  

cod poștal 307210 

Jud. Timiș - România   

Telefon: 0728 422 857                                                                        Data returului : 

Email: office@trendora.style 

mailto:office@trendora.style


 

 

        Prin lege, este dreptul dumneavoastra legal sa puteti returna produse achizitionate fără a preciza motivele, în termen 
de 14 zile începând cu ziua în care intrați dumneavoastră sau o parte terță indicată de dumneavoastră, alta decât 
transportatorul, în posesia fizică a bunurilor. 

 

Cum procedati in cazul in care va decideti sa faceti un retur: 

 

1. Ne contactati telefonic sau prin email despre intentia dumneavoastra de a returna anumite produse. Date de 
contact: office@trendora.style ; telefon 0040 728 422 857. 

2. Completati integral si corect formularul de retur. Datele sunt necesare pentru identificarea comenzii 
dumneavoastra, a modului de plata si a contului in care sa va returnam banii. 

3. Impachetati produsul in ambalajul original (de preferat) sau intr-un mod asemanator,pentru a va asigura ca nu se 
va deteriora in timpul transportului. Responsabilitatea ambalării returului în condiții de siguranță pe durata 
transportului vă revine în exclusivitate.  

       Produsul returnat trebuie sa fie insotit obligatoriu de Formularul de retur completat si de facture care a insotit                             
coletul. Dacă produsul returnat a fost însoțit de cadouri, atunci trebuie returnate și acestea. 

4. Sunati la o firma de curierat pentru expedierea coletului la Adresa de returnare indicate pe prima pagina. 
Important: Nu preluam colete venite prin Posta romana cu plata ramburs! 

  

Condițiile de Returnare a produselor: 

-Produsele folosite, deteriorate din neglijență sau voit sau care prezintă urme de purtare sau spălare nu se pot returna. O 
probă simplă nu ar trebui să producă aceste defecte. 

-Atunci când returnați un produs, acesta trebuie să fie însoțit obligatoriu de: 

        * etichetele originale,  

        *de actele însoțitoare (Factură sau Bon fiscal) care să dovedească faptul că a fost achiziționat de pe Trendia.ro,  

        *de Formularul de Retur completat corect si lizibil. 

-Produsele care nu sunt adecvate pentru returnare din motive de protecție a sănătății sau de igienă (de exemplu: lenjeria 
intimă, costume de baie, dresuri damă, măştile de protecţie, pijamalele) nu pot fi returnate dacă au fost desigilate și 
scoase din ambalajul original după livrare. 

         În cazul în care produsele returnate nu corespund condițiilor de mai sus, ne rezervăm dreptul de a nu vă returna 
contravaloarea produselor, urmând să vă retrimitem coletul cu plata expediției la destinatar. 

 

Taxa de transport in cazul returului: 

         Cheltuielile legate de transportul retururilor vor fi suportate de către client. 

         Excepție face cazul în care produsul are un defect neconform din fabricație sau s-a livrat alt produs decât cel 
comandat- punctele A si B din lista “Motive posibile de returnare a produselor”.  

Doar în aceste doua cazuri trebuie să precizați pe coletul returnat PLATA LA DESTINATAR, urmând ca Trendora Style 
Group SRL să suporte costul transportului. 

 

Alte precizari:          

         Rambursarea costurilor aferente produsului returnat se va face in decurs de 7 zile lucratoare de la receptionarea, 
verificarea si acceptarea returului impreuna cu primirea datelor bancare corecte. 

         Timpul de solutionare a eventualelor sesizari si/sau reclamatii este cuprins intre 2-5 zile lucratoare. 

         Situatiile neprevazute aparute intre client/comparator si Trendia Shop se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul 
exceptional in care aceasta solutie nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in conformitate cu procedurile legale in 
vigoare. 

          

Va mulțumim că ați ales să faceți cumpărături pe Trendia Shop, încurajând astfel afacerile mici românești! 

                                                                                                                                                                                        Echipa Trendia.ro          
 

mailto:office@trendora.style

