
 

FORMULAR DE RETRAGERE  

 

(Daca doriti sa va retrageti din contract, va rugam sa completati acest formular si sa ne trimiteti produsele inapoi) 

 
Catre:  
MT Software Consuling SRL,  
Sos. Vitan-Barzesti, Nr. 9A, corp E,  
Bucuresti, Telefon: 0788.315.434,  
Email: contact@be-loud.ro 
 

NUME:        _____________________________________                                                                        NUME, PRENUME 

ADRESA:   ________________________________________________       STRADA, NUMAR, BLOC, SCARA, ETAJ, AP 

   
______________________________________________________________________     LOCALITATE, SECTOR/JUDET 

TELEFON: __________________________  EMAIL:  ______________________________________________________ 

 

Va informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul de vanzare a urmatoarelor produse: 

 

NUMAR FACTURA:  _______________________                             DATA FACTURII:     _________________________                                                 

DATA RECEPTIONARE COMANDA: 

                         

PRODUSE RETURNATE 

COD PRODUS 

 

1 

 

 

CANTITATE 

2 
 

3 
 

4 
 

 

Va rog sa rambursati suma in contul: 

IBAN:   

                        
 

 

deschis pe numele meu la:  ...........................................................................................                                    

DATA: SEMNATURA: 

 
   *Atentie!: Produsele returnate trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost livrate (functionale in parametrii 
normali, fara urme de uzura, cu conturile personale sterse, sa nu fie parolate, sa contina toate accesoriile, cu 
etichetele intacte si cu certificatul de garantie si documentul fiscal de achizitie in original iar ambalajul de preferabil 
sa fie cel original. Nu suntem raspunzatori de coletele deteriorate datorita ambalarii improprii. 



 

Informații pentru consumatori  
 
Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile 
calendaristice. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând: 
 
- de la ziua la care intraţi dv. sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în 
posesia fizică a produselor  
sau  
- de la ziua la care intraţi dv. sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a 
ultimului produs (în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură 
comandă şi livrate separat) 
 
Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă 
retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă, 
fax sau e-mail.  
 
În acest scop, puteţi folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie. De asemenea, 
puteţi completa şi transmite electronic formularul standard de retragere sau orice altă declaraţie neechivocă. 
Dacă folosiţi această opţiune, vă vom transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, 
confirmarea de primire a cererii de retragere. 
 
Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea 
dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. 
 
Dacă vă retrageţi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dv., inclusiv costurile livrării, cu 
excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin 
tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile 
calendaristice de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din 
prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită 
pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de 
rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. 
 
Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele. 


