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FORMULAR DE RETRAGERE 
pe baza Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor 

încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  

(publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 11.06.2014) 

 

Stimați consumatori, prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să 

vă retrageţi din contract. 

 

– Către: CLICK BIROTICA SRL, Bucuresti, Str. Viitorului, Nr. 195, Parter, Sector 2, cod 020601, tel. 

021.212.28.82, 0724.089.057, email: vanzari@clickbirotica.ro, magazin@clickbirotica.ro,   

 

– Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea 

următoarelor produse / prestarea următoarelor servicii: 

 

 

 

– Comandate la data (nr. si data factura) / primite la data: 

 

– Numele clientului: 

 

– Telefonul clientului: 

 

– Adresa clientului: 

 

– Semnătura consumatorului: 

(Numai în cazul notificării pe hârtie) 

 

– Data: 

 

După expedierea formularului către noi, vă vom transmite fără întârziere o confirmare de primire a cererii de 

retragere. 
 

Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului 

de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. 
 

Dacă vă retrageţi, vom rambursa integral suma pe care am primit-o de la dumneavoastra, fără întârzieri 

nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care produsele sunt receptionate 

de catre noi. Rambursarea se efectueaza in contul dumneavoastra. Nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a 

unei astfel de rambursări. 

 

Rambursarea se face dupa receptionarea si verificarea produselor, conform sectiunii Politica de retur. 

 

Produsul poate fi returnat prin orice mijloc catre Click Birotica la adresa Bucuresti, Sector 2, Str. Viitorului, Nr. 195, 

Parter. Costul de returnare a produsului este suportat de client. Produsul poate fi adus personal la magazinul 

CLICK, la adresa Bucuresti, Sector 2, Str. Viitorului, Nr. 195 (vezi datele de contact). 
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