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DECLARAȚIE DE RENUNȚARE (Vă rugăm să completați cu litere de tipar!) 

 
 

Subsemnatul, declar că practic dreptul meu de a renunța la produsul(ele) uramoatere 

 

Numele consumatorlui*:    

Adresa consumatorului*:     

Număr telefon:    

Număr comandă:    

Numărul facturii:    

Codul(rile) produsului:    

Prețul de cumpărare a prodului:    

Data încheierii contractului*:   

Data preluării*:     

 

Sunt de acord ca compania Szinga Sport KFT să-mi restituie banii prin transfer bancar: 
 

DA NU       
 

(vă rugăm ca răspunsul a însemna printr încercuire sau subliniere!) 

  

Cont IBAN:    

Cod SWIFT:   

Titular cont:    

Adresă de domiciliu:    

Banca:    

 

Subsemnatul, am citit și am luat la cunoștință informațiile/prospectul privind exercitarea dreptului de 

renunțarea. Informațiile de mai sus sunt complete și corecte. 

Datat:   , 20 .    . 

 

  
Semnătura cumpărătorului 

 
 

Completarea datelor marcate cu * sunt obligatorii! 



 

 

 
Stimate client! 

 

Aveți dreptul de a renunța la contractul încheiat cu PLAYERSROOM webshop în termen de 14 (paisprezece) zile 
calendaristice  fără nici o explicație. 

 

 Termenul limită pentru renunțare  

a) cele 14 (paisprezece) zile calendaristice expiră după data preluării produsului de către Dvs de la curier sau de către 
o a treia persoana 

b) atunci când achiziționați mai multe produse, expirarea celei 14 (paisprezece ) zile calendaristice începe după data 
preluării ultimului produs de către Dvs sau de către o a treia persoană de la curier. 

c) la achiziționarea unui produs care este alcătuit din mai multe bucăți, cele 14 (paisprezece ) zile calendaristice 
expirarea începe din data preluării ultimului bucăți 

 

Dacă coriți să beneficiați de dreptul de renunțare, sunteți obligași să ne transmiteti declarația clară cu privire la 
intenția de a renunța la comandă  ( personal, prin poștă sau prin e-mail) la adresele specificate în antet. Pentru acest 
scop puteți utiliza formularul de mai sus. În cazul în care la exercitarea dreptului de renunțare nu utilizați formularul de 
mai sus, declarația este clară dacă conține numele Dvs, adresa de expediere, precum și data contractului si data  
preluării produsul (produselor). 

Vă exercitați dreptul de renunțare în timp, dacă înainte de termenul specificat mai sus trimiteți declarația. 

 

Consecințele renunțării: 
 

Dacă Dvs vă retrageți de la contract, imediat, dar nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data 
preluării declarației de către Szinga Sport Kft., firma vă recuperează toate cheltuielile afernte, inclusiv și taxa de 
transport calculat la finalizarea comenzii. Szinga Sport Kft. utilizează același mod de plata cu care ați finalizat comanda 
sau puteți alege plata prin virament bancar pentru care trebuie să ne trimiteți acordul Dvs și informațiile necesare 
pentru virament, acest mod de returnare nu vă crează chetuieli suplimentare. 
 
 Dvs. sunteți obligat să trimiteți înapoi fără întârziere nejustificată produsul, nu mai târziu de 14 (paispezece) zile  
calendaristice de la data depunerii declarației, la adresa marcat în antet către serviciul relații cu publicul, prin poștă sau 
prin curierat, ori personal. Termenul este considerat a fi fost respectat, dacă trimiteți produsul (e) înaintea expirării 
termenului de 14(paisprezece) zile.Costurile de returnarea produsului este suportat de dumneavoastră. Dumneavoastră 
puteți  fi tras la răspundere pentru diminuarea valorică a produsului dacă produsul nu a fost folosit corespunzător și 
prin aceasta a pierdut caracteristicile originale cât și pentru uzura excesivă. Cutia de pantofi este inseparabilă . prin 
urmare nu poate fi folosit ca un ambalaj poștal a produsului, în caz de deteriorare a cutiei de pantofi firma Szinga Sport 
Kft. Percepe o sumă de 45 de ron pentru depreciere. 
 

Firma Szinga Sport Kft. nu vireaza contravaloarea produselor până nu recepționează returul, sau până Dvs. nu 
dovediți că ați trimis înapoi: dintre cele două trebuie luat în considerare data anterioară. 

Nu aveți dreptul de a returna produsele în ambalaje sigilate, care după preluare au fost desfăcute din motive de 
sănătate sau de igienă (ex. Lenjerie intima, costume de baie) 
 

Dreptul de renunțare are numai o persoană fizică, care înafara de specialitatea, profesia sau obiectului de 
specialitate, persoană care achiziționează un produs, primește, utilizează comunicările comerciale referitoare la 
mărfurile, ofertei adresate, deci în sensul Legii a V-a din 2013 a Codului civil, se numște consumator. 

 

 

Szinga Sport Kft. 


