
FORMULAR DE RETUR

IMPORTANT

PRENUME ȘI NUME sau 
DENUMIRE FIRMĂ ADRESĂ E-MAIL

ADRESĂ

NUMĂR CONT BANCAR

NR. TELEFON

- Produsele pot fi returnate doar cu etichetele atașate și 
fără urme de purtare sau spălare! 
- Produsul poate fi returnat în 14 zile de la primirea coletu-
lui.
- Sunteți răspunzători pentru diminuarea valorii produsului, 
ca urmare a utilizării acestuia într-un mod care trece peste 
cel necesar pentru a constata caracteristicile funcționării 
produselor. 
- Nu uita să pui în coletul pentru retur, originalul sau copia 
dovezii de cumpărare/(factura).
- Pentru comanda a cărei metodă de plată este cu          - Pentru comanda a cărei metodă de plată este cu          
numerar prin ramburs, contravaloarea acesteia va fi     
rambursată în cel mult 30 de zile calendaristice, de la data 
primirii coletului cu returul.
- Pentru comenzile plătite cu cardul, suma va fi returnată 
pe același card utilizat la tranzacționare, în cel mult 30 de 
zile de la acceptarea returului.
- Pentru schimbarea mărimii la un produs, vă rugăm să - Pentru schimbarea mărimii la un produs, vă rugăm să 
consultați GHIDUL DE MĂRIMI de pe site.

NR. COMANDĂ DENUMIRE PRODUS COD PRODUS PREȚ RETUR / SCHIMBARE MĂRIME

Sună la orice firma de curierat și solicită ridicarea coletului de 
la adresa dorită Pentru siguranța produselor, îți recomandăm 
să alegi firme de curierat care pun la dispoziție confirmare de 
primire / urmărirea coletului, ex: Fan Courier, Urgent Cargus, 
DPD etc. Nu se admite returul prin Poșta Română.

Completează, cât mai clar, formularul de retur cu datele 
corecte și complete. Nu uita să specifici contul bancar (creat 
la o banca în România, valabil în moneda RON ) pentru a-ți 
putea returna suma.

Adaugă formularul de retur completat în colet, alături de     
produsul pe care vrei să îl returnezi sau să schimbi mărimea 
și documentul aferent comenzii.

Trimite-l la adresa: S.C. INEDIT S.R.L. STR. VÂNĂTO-
RILOR NR. 11 COD POȘTAL 440199 SATU MARE, 
ROMÂNIA. Tel: 0755 046 807.

Pentru mai multe informații, sesizări și suport ne puteți contacta pe e-mail la office@ineditfashion.com sau telefonic la 0755 046 807.
Pentru Termeni și condiții vizitați pe site pagina dedicată.
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