
Persoane fizice- retur in termen de 30 zile calendaristice de la primirea coletului
  

Formular de retur 

 
Comanda nr ___________/ data _____________ 

Catre Primera Online SRL primera-shop.ro, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Pompiliu 

Teodor, nr. 1A, jud. Cluj,  adresa de email office@primera-shop.ro, va informez prin 

prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vanzarea urmatoarelor 

produse: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

Motivul returnarii fiind:__________________________________________________ 

Comandate la data: ____________________Primite la data:_____________________ 

Optiunile mele de retur sunt: 

Doresc schimbarea produsului primit cu acelasi produs  

Doresc inlocuirea produsului cu un alt produs  

Am primit alt produs decat cel comandat  

Doresc returnarea contravalorii achitate in cont bancar 

 Pentru returnarea contravalorii produselor achitate, va rugam sa completati campurile 

de mai jos : (datele sunt necesare pentru returnarea contravalorii produselor achitate, 

singura optiune fiind transferul bancar) 

Contul: _____________________________________Banca_____________________ 

Nume/Prenume: 

________________________________________________________ 

Adresa _______________________________________________________________ 

Numar telefon: ________________ 

E-mail: ______________________ 

Sunt de acord cu acest formular de notificare cu privire la retragerea mea din contract 

si VOI SUPORTA INTEGRAL COSTUL DE RETUR. 

 

 

 Data _____________________                        Semnatura_________________ 

 

 
Produsele vor fi returnate in stare perfecta, neutilizate si nedeteriorate, in ambalajul original si 

insotite de documentele cu care au fost livrate initial.  

CLIENTUL VA SUPORTA COSTUL DE RETURNARE  AL PRODUSELOR. 

Nu uita să soliciţi curierului nota de transport ce însoţeşte coletul de retur, pentru a putea urmări traseul acestuia. Banii va vor fi rambursaţi în 

maxim 14 zile calendaristice din momentul în care coletul  ajunge in showroom-ul nostru, din Cluj-Napoca, Str. Pompiliu Teodor, nr. 1A, 
Primera Interiors (după ce il recepţionam şi iii verificăm integritatea). Iţi vom face plata exclusiv prin virament bancar. Vei suporta integral 

costul de retur, iar daca doresti sa platim noi transportul, se acorda o diminuare a valorii de retur cu 10% din valoarea returului, suma 

reprezentand costurile de transport. ATENŢIE: Nu acceptăm retururi livrate prin Poşta Română, din cauză că aceste colete nu ajung direct la 

Showroom-ul nostru. Nu ne asumăm deteriorarea produselor returnate în timpul transportului ca urmare a ambalării necorespunzătoare. În  acest 
caz, ne rezervăm dreptul de a refuza primirea returului.  

Ne gasiti la tel.: 0767 260 704, pentru orice detalii suplimentare 
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