
SR. / Sra: ____________________________________________________ com o NIF: 
________________, domiciliado em _________________________________________________ e no 
exercício do direito de retractação que me foi concedido pelo Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
Novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores e outras 
leis complementares, num prazo de 14 dias de calendário,

MANIFIESTO: 

1. Que na data: _______de ______________de 20____ comprei através do website da MAQUILLEO 
S.L  as seguintes referências:

CÓDIGO REFÊRENCIA DESCRIPÇAO UNIDADES 

2. Fui informado do meu direito de rescindir o contrato de compra no prazo de 14 dias de calendário 
após a compra por mim ou por um terceiro com o meu consentimento, que não seja o transportador.

3. Que hfui informado de que para efectuar a devolução.será necessária a entrega do produto com a 
embalagem em perfeitas condiçoes, que o produto e os seus acessórios estão em perfeitas 
condiçoes, e que o producto é embalado de modo a que não seja possível a sua deterioração durante 
o trasnporte, assumindo qualquer dano durante o trasnporte. Também que a MAQUILLEO S.L. não 
aceitará a devolução do produto quando este mostrar sinais evidentes de utilização.

4. Que eu anexe este documento de cancelamento juntamente com uma cópia da factura da 
encomenda.



5. Que fui informado que, em conformidade com o Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
Novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores, 
devo devolver o artigo sem demora e, em qualquer caso, num prazo máximo de 14 dias de 
calendário a partir da data em que comunico a minha decisão de rescisão do contrato, tendo de 
pagar as despesas directas da devolução do produto.

6. Que, de acordo com os artigos anteriores, exerço o meu direito de retractação, devolvendo o(s) 
produto(s) em perfeito estado e na sua embalagem original.

Em ____________ a _____ de _________________ de 20____. 

Assinado: _______________________________ 

Antes de fazer qualquer tipo de cancelamento de encomenda e a fim de acelerar o processo, por 
favor contacte o nosso departamento de serviço ao cliente: 
info@maquilleo.com.

Assim que recebermos o(s) artigo(s) nas nossas instalações, procederemos à sua verificação para 
posterior reembolso de todos os pagamentos efectuados pelo cliente, com excepção dos custos 
directos de devolução, utilizando o mesmo método de pagamento utilizado na transacção inicial e 
num prazo máximo de 30 dias a partir da data em que nos informar da sua decisão de rescisão do 
contrato de compra e venda. 




