
FORMULAR DE RETRAGERE DIN CONTRACT 
 
Prezentul formular se trimite completat pe email contact@somnart.ro, doar dacă doriți să vă retrageți din contract (în 
termen de cel mult 14 zile de la data primirii produselor). 
 
Doar în urma aprobării acestui formular (în termen de maxim 2 zile lucrătoare), ne puteți trimite la adresa 
menționată mai jos produsul/produsele pe care doriți să le returnați/schimbați. Nu trimiteți produsele fără să 
primiți mai întâi acceptul nostru, întrucât recepția acestora va fi refuzată, iar respectivele produse se vor 
întoarce la Dvs. Nu se pot returna produse folosite. 
       
 

Către: 
 

SC Minet Conf SRL – Shop Online www.somnart.ro, 
cu sediul in Râmnicu Vâlcea, Str. Cătăneștilor nr. 49 A, CP 240413,  județ Vâlcea. 

 
Vă informez prin acest formular retragerea mea din contractul referitor la vânzarea produselor, 
 
comanda nr. ________, data comenzii ___________, numele pe care a fost plasata comanda _______________. 

 
În schimbul sumei achitate pentru produs(e), solicit (bifați doar o singură opțiune):  

 Returnarea sumei achitate 
 Schimbarea produsului cu alt produs sau altă dimensiune (înlocuirea produsului cu alt produs comandat sau 

ce urmează să-l comand de o valoare cel puțin egală cu produsul returnat, cu obligația de a achita în avans 
diferența de preț) 

 
Returnez produsul din următoarele motive (bifați una sau mai multe opțiuni): 

 Produs comandat greșit 
 Dimensiunea produsului comandat este greșită 
 Produs neconform din punct de vedere al producției / defect de fabricatie 

 Alt motiv: _____________________________________________________ 
  
Pentru returnarea contravalorii produselor achitate, vă rugăm să completați câmpurile de mai jos (datele sunt 
necesare pentru returnarea contravalorii produselor achitate, iar toate comisioanele bancare vor fi suportate de către 
Minet Conf SRL): 
 
Banca:______________________________________________________________ 

Contul:______________________________________________________________ 

Nume/Prenume:______________________________________________________ 

Adresa:_____________________________________________________________ 

Număr telefon/E-mail:__________________________________________________ 

 
Doar dacă datele de mai sus sunt ale altei persoane, bifați motivul solicitării de a vira banii în alt cont decât al dvs.: 

  nu dețin cont bancar 
  nu am acces temporar la contul bancar 

 
După ce primiți aprobarea noastră, vă rugăm să ambalați produsele pe care le returnați în ambalajul original, 
cu toate accesoriile și etichetele originale într-un mod adecvat transportului pe curier. Puteți alege orice firmă 
de curierat, iar costul legat de returnarea produsului va fi suportat de către de către Dvs. 
 
SC MINET CONF SRL va verifica starea produselor pe care le returnați si: 

- eventualele reparații în vederea readucerii acestora la starea în care produsele pot fi vândute ca noi (inclusiv 
stricăciunile cauzate de transportul prin curier) vor fi deduse din suma de restituit 

- dacă se constată ca acestea sunt folosite, vă vom contacta și vă vom prezenta dovezile respective, iar pentru 
produsele respective aveți posibilitatea să le preluați de la noi pe costul Dvs. în termen de 14 de zile de la data 
la care v-am făcut cunoscută situația, altfel acestea vor fi distruse. 

 
Semnătura: ________________ 


