
FORMULAR DE RETRAGERE A CONTRACTULUI 
Completat de negustor        Nume: Adresa poștală: 

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

Completat de consumator Prin prezenta vă informez că mă retrag din contractul de vânzare a următoarelor bunuri / servicii:

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): 

Numărul contului curent

Consumatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul în termen de 14 zile calendaristice încheierii contractului cu 
privire la achiziționarea produsului, fără a indica motivele. Prin rezilierea unilaterală, consumatorul este eliberat de toate 
obligațiile contractuale, cu excepția costurilor directe de returnare a bunurilor.

În cazul retragerii din contract, consumatorul are dreptul la o rambursare sau schimb pentru alt produs.

Suma bunurilor plătite va fi returnată consumatorului după ce bunurile sunt returnate la sediul comerciantului de unde au fost 
trimise consumatorului. Comerciantul are dreptul de a refuza rambursarea dacă constată că bunurile nu sunt în stare bună, 
deoarece consumatorul a manipulat bunurile în mod inadecvat sau incorect. La returnarea mărfii, este obligatoriu să le returnați 
într-o stare corectă și neutilizată.

Costurile de returnare a bunurilor sunt suportate de consumator, cu excepția cazurilor în care consumatorul primește un articol 
defect sau incorect. 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.

În cazul în care consumatorul decide să schimbe cu un alt produs, acest drept poate fi exercitat în conformitate cu termenii de 
cumpărare stabiliți pe site-ul web www.ninewest.com.ro.

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
info@ninewest.com.ro
www.ninewest.com.ro

0738 832 898

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

Trimiteți mărfurile exclusiv la adresa poștală:
Soseaua București Ploiești nr 42D, Baneasa Shopping City Et 1, M  agazin N ine West

Denumirea Bancii




