Cel mai mare magazin cu traducătoare

traducatoare-electronice

Informaţii despre dreptul de anulare
Dreptul de anulare
Aveți dreptul de a anula acest contract în termen de paisprezece zile, fără a da nici un motiv. Perioada de anulare va expira la 14 zile de la
data la care dvs. , sau o parte terță alta decât curierul (indicată de dumneavoastră ) intra în posesia fizică a bunurilor.
Pentru exercitarea dreptului de anulare, trebuie să informaţi traducatoare-electronice.ro depre decizia dvs. de a anula acest contract
printr-o declaraţie clară trimisă prin poşta electronică către mail@traducatoare-electronice.ro. Puteţi să folosiţi modelul de formular de
anulare ataşat, deşi acesta nu este necesar.
Pentru a respecta termenul limită de anulare, este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de anulare înainte să
expire perioada de anulare.

Consecinţe ale anulării
În cazul anulării acestui contract, vă vom rambursa toate plăţile efectuate de dvs., incluzând costurile de livrare (cu excepţia costurilor
suplimentare apărute în cazul în care aţi ales un tip de livrare altul decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi).
Putem face o deducere din valoarea rambursării pentru dauna oricărui bun livrat, dacă dauna este rezultatul folosirii necorespunzătoare
din partea dvs.
Vom face rambursarea fără nici o întârziere nejustificată, şi nu mai târziu de ziua a 14-a după ziua în care am primit înapoi de la dvs. orice
bun livrat.
Vom face rambursarea folosind aceleaşi mijloace de plată pe care le-aţi folosit la tranzacţia iniţială, cu excepţia în care v-aţi exprimat altă
dorinţă. În orice caz, nu veţi suporta alte taxe în cazul rambursării. În caz de Plata la livrare, rambursarea se va efectua prin transfer bancar
în contul bancar oferit în formularul de anulare.
Putem amână rambursarea până când vom primi bunurile înapoi.
Veţi returna bunurile sau le veţi preda la noi fără întârzieri nejustificate şi în nici
un caz nu mai târziu de ziua a14-a dupa ce ne-aţi informat despre anularea
acestui contract. Termenul limită este respectat dacă aţi trimis înapoi bunurile
înainte ca perioada de 14 zile să expire.

Adresa de returnare:

Compagnia Lingua - traducatoare-electronice.ro
Bld.Primaverii, nr.21B, bl.D3A, et.3, ap.14
700172 Iași
E-mail: mail@traducatoare-electronice.ro
Telefon: +40332630028

Veţi suporta costurile directe pentru returnarea bunurilor.

Model formular de anulare

Vă rugăm să completaţi formularul numai în cazul în care doriţi să anulaţi acest contract.
Către Compagnia Lingua – traducatoare-electronice.ro
Prin prezenta vă informez că anulez contractul de vânzare-cumpărare a urmatoarelor bunuri.

Primite la:

Numele întreg al clientului:

Adresa clientului:
E-mail şi număr de telefon al clientului:
				
In caz de Plată la Livrare, restituirea se va efectua în următorul cont bancar:
Nr. cont bancar/IBAN:

SWIFT/BIC:
Data

Semnătura clientului

