
 

1 

                        Formular de returnare            
 

 

Explicatii                                                                     

 
 Din punct de vedere legal aveți dreptul de retur. Dacă doriți să îl folosiți, trebuie să indicați în termenul de 15  zile, că 

doriți să returnați comanda. Această perioadă începe din momentul in care  toate articolele din comanda dvs. au fost 

livrate. 
 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să citiţi Sectiulea noastra “Termenii şi Condiţiile”.  

 

Cu formularul de mai jos, puteți indica faptul că doriți să vă folosiți dreptul de retragere. Completarea acestui formular 

nu este necesară pentru a vă folosi dreptul de retur, dar ne ajută să prelucrăm solicitarea mai rapid. În mod alternativ, 

puteți, de asemenea, să ne sunați, să ne trimiteți un e-mail sau să completați formularul de contact prin contul de 
Koohashop.  

 

Formular  
 
Prin prezenta informez  koohashop  că vreau să mă retrag din acordul privind următoarea comandă: 

 
  Codul comandă 
          

 

  Articolul (SKU) și   
        cantitatea                 

 
              Motiv / comentarii* 

   

 

 
 *Alegeți unul dintre următoarele motive: 01 - Răzgândire, 02 - Nu este așa cum m-am așteptat, 03 - Comandat din 

greșeală, 04 – Altele (adăugați un comentariu pentru mai multe detalii).  
 

Comandat la data / primit la data: ________________________________________________ 
 
Adresa de e-mail: _______________________________________________________________ 
  
Nume: ________________________________________________________________________ 
  
Adresă: _______________________________________________________________________ 
 
Telefon: 
 
Semnătură: ____________________________________________________________________ 
 
 

Indicați cu  ✔  dacă este correct: 

 
      Produsul este dezasamblat si ambalat in ambalajul sau original. 
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Notă: 

Trebuie să subliniem faptul că, în cazul în care Dvs doriti returnarea 

comenzi, dar nu mai aveti ambalajul original, trebuie să furnizati 

singur ambalaje adecvate pentru retur, deoarece curierul va refuza să 
colecteze articole fără ambalare. 

De asemenea articolul trebuie predate catre curier respectnd numrarul  

de colete primate de la noi, atunci cand v-a fost livrat articolul pe care 

Dvs il returnati. Asadar, daca ati primit comanda, avand doua sau mai 

multe numere de AWB, trebuie sa aveti pentru retur atatea colete cate 

v-au fost livrate.

În această situație, va trebui să ne furnizați în prealabil următoarele 

informații pentru colectare: 

1. Cantitatea coletelor utilizate pentru reambalare……………………………………………………………………………………

2. Lungime x Lățime x Înălțime în centimetru pe cutie………………………………………………………………………. 

3. Greutatea pe cutie în KG…………………………………………………………………………………………………………………… 

În caz contrar, atât transportatorul, cât și noi, vom considera ca 

returna articolul în pachetele originale, prin urmare, orice costuride 

retur suplimentare generate de reambalare vor fi acoperite DOAR de Dvs. 

Apreciem atenția dvs. deosebită asupra acestei notificări, astfel încât 

să nu mai existe nicio dispută cu privire la acest tip de problemă.

Trimiteți formularul completat la: koohashop Serviciu clienți 

De asemenea, puteți scana formularul și îl puteți trimite ca atașament la următoarea 
adresă: contact@koohashop.com  


