
Completat de negustor Nume: Adreșa poștală 

WEST TEAM FASHION SRL
Număr de telefon: E-mail:

Completat de consumato

Puteți înlocui articolul în termen de 14 zile calendaristice din momentul în care articolul devine proprietatea dvs.

ÎNLOCUIREA (mărfuri greșite / deteriorate)
În cazul în care, după primirea articolului, observati că v-am trimis un articol greșit sau deteriorat, puteți înlocui acest articol pe cheltuiala 
noastră.
Condiția de înlocuire a articolului pe cheltuiala noastră este de a ne returna articolul exclusiv prin Fan Courier.
În cazul în care ne trimiteți articolul printr-un alt serviciu de curierat, expedierea nu va fi primită, ci vă va fi returnată, caz în care toate costurile 
de expediere și returnare vor fi pe cheltuiala dvs.
Puteți să ne returnați articolul printr-un alt serviciu de curierat, dar pe cheltuiala dvs.
Trimiteți articolul la adresa, Soseaua Bucuresti Ploiesti nr 42D, Baneasa Shopping city et 1, Magazin Nine West, cu o indicație a problemei 
apărute, împreună cu factura, adică dovada achiziției.
Articolul nu poate fi schimbat dacă este purtat - ceea ce poate fi determinat de expertiză.

ÎNLOCUIREA (dacă doriți un alt model sau dimensiune)
Pe baza formularului de înlocuire trimis anterior, vom verifica disponibilitatea articolului de înlocuire dorit.
Trimiteți articolul la următoarea adresă: Soseaua Bucuresti Ploiesti nr 42D , Et 1 Magazin Nine West, împreună cu factura. Înlocuirea unui articol 
pentru un alt model sau altă dimensiune este posibilă numai dacă articolul  este nedeteriorat și nu este purtat.

info@ninewest.com.ro

WEST TEAM FASHION SRL
Adresa poștală: Soseaua Bucuresti Ploiesti nr 42D, Baneasa Shopping City Et 1, Magazin Nine West 
Sediul companiei: Strada Elena Ghiba Birta Nr. 32A, Ap. 15, Judet, Arad
Tel. 0738 832 898
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www.ninewest.com.ro

0738 832 898

Soseaua Bucuresti Ploiesti nr 42D, Baneasa Shopping City Et 1, Magazin Nine West

Trimiteți mărfurile exclusiv la adrese poștale:
Soseaua București Ploiești nr 42D, Baneasa Shopping City Et 1, Revista Nine West

FORMULAR DE ÎNLOCUIRE

Data încheierii contractului: Data primirii mărfurilor: 
Motivele retragerii (opțional):

Numele și prenumele consumatorului:

Adresa consumatorului:

Semnătura consumatorului
(dacă este livrată prin poștă sau fax): 

Data
(completarea formularului): 

Prin prezenta declar că renunț la achiziționarea următoarelor bunuri:

Prin prezenta solicit înlocuirea bunurilor de mai sus pentru:

Datele furnizate în acest formular sunt utilizate pentru a înregistra modificări în circulația mărfurilor, iar WEST TEAM FASHION SRL nu le va 
utiliza în alte scopuri.

Mai multe informații pe www.ninewest.com.ro

www.ninewest.com.ro



