
Declarație neechivocă de retragere
din contractul încheiat la distanță

Inainte de a completa și trimite prezenta “Declarație neechivocă de retragere din contractul încheiat la distanță”, 
separat pentru fiecare produs pe care l-ați expediat către Profesionist, vă rugăm să vă asigurați că îndepliniți toate 
condițiile comerciale privind exercitarea dreptului de retragere din contractul la distanță, stabilite în cadrul secțiunii 
"Returnarea produselor“ din "Termeni si Condiții" de pe website-ului www.biro.ro .

RUBRICA CONSUMATORULUI

Nume Prenume

Email Telefon

Număr factură din data de

Cod produs data livrării produsului

REFERINȚELE CONSUMATORULUI

REFERINȚELE PRODUSULUI / PRODUSELOR

    În termen de 14 zile de la data primirii produsului, informez Profesionistul cu privire la decizia mea de a mă 
retrage din Contractul la distanță cu respectarea în integralitate a condițiilor comerciale stabilite în cadrul secțiunii 
"Returnarea produselor" din "Termeni și Condiții" și îmi asum toate consecințele exercitării acestui drept prevazut 
în cadrul aceleiași secțiuni.

Totodată, informez Profesionistul că am expediat produsul către acesta, la adresa de livrare indicată în secțiunea 
"Returnarea produselor" din "Termeni și Condiții" de pe www.biro.ro .

   Cu această ocazie, notific Profesionistul că, în cazul în care acesta va constata că nu am îndeplinit condițiile 
obligatorii stabilite în cadrul secțiunii "Returnarea produselor" din "Termeni și Condiții", voi achita acestuia toate 
costurile ocazionate cu procesarea prezentei notificări, așa cum îmi vor fi comunicate de Profesionist în contul meu  
din cadrul website-ului sau pe email.

Menționez că în termenul de 24h de la data primirii produsului:

              nu am sesizat prin email către Profesionist lipsa vreunei "caracteristici obligatorii" 

              am sesizat prin email transmis Profesionistului lipsa următoarelor "caracteristici obligatorii": 

În condițiile prezentei notificari, solicit:

              înlocuirea produsului cu un produs de o valoare egală sau mai mare cu acesta, pe care îl voi comanda online în 
termen de 1 zi lucratoare de la data acceptului Profesionistului de returnare a produsului, accept care îmi va fi 
comunicat în contul meu din cadrul website-ului www.biro.ro sau prin email.

              restituirea contravalorii produsului în contul meu bancar cu codul IBAN pecizat mai jos

Data comunicării :

* Notă: completarea tuturor rubricilor este obligatorie pentru ca prezenta notificare sa poată fi procesată

.

.          .          .          .          .

Vă rugăm să printați prezentul document, să completați toate câmpurile formularului, să revizuiți cu atenție cele completate, să 
scanați prezentul document și spoi sa-l atașati la email pentru a fi trimis către Profesionist.
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