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FORMULAR DE RETUR 

 
 

 

Nume client:  

Număr factura:  

Cod produs / Denumire 

produs: 

 

Cantitate de returnat:  

Cont IBAN (necesar 

pentru virement): 

 

Telefon:  

E-mail:  

Motivul returnării:  
*Toate casuțele sunt obligatoriu de completat 

 

 

 

Vă rugăm să transmiteți formularul la adresa de email: shop@triplast.ro 

 

În cazul în care doriți returnarea produselor comandate de pe www.triplast.ro, puteți să le aduceți personal 

sau trimite prin orice firmă de curierat la adresa:  

 

Triplast SRL 

Strada Gheorghe Doja 197, Târgu Mureș 540236 
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Condiții de returnare a produselor: 
 

Potrivit OUG nr. 34/2014, cumpărătorul are dreptul ca, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea 

coletului să returneze produsul / produsele comandat(e). 

În acest scop, trebuie să notifice Triplast SRL  în scris, prin email la adresa: shop@triplast.ro, asupra 

intenției sale de a returna produsul / produsele achiziționat(e), fără obligativitatea invocării unui motiv 

anume. În caz contrar, Triplast Srl poate refuza returul produsului / produselor. 

Orice produs se va returna folosind sau incluzând ambalajul său original Produsul trebuie să fie în aceeași 

stare ca cea în care a fost livrat (incluzând elementele de protecție), să fie complet (accesorii, consumabile 

etc.) și să nu prezinte deteriorări sau urme de lovituri, șocuri, intervenții neautorizate, zgârieturi etc. 

Dacă la recepționarea în depozit a produsului, acesta nu este în ambalajul original, prezintă urme de 

uzură, nu este însoțit de toate accesoriile ori există alte asemenea aspecte care îl fac să nu îndeplinească 

condițiile de retur, returul va putea fi refuzat. 

 

Produsul trebuie să fie însoțit de factură fiscală, chitanță, certificat de garanție și orice alte documente 

care au fost transmise cumpărătorului. 

 

Triplast Srl are obligația să returneze contravaloarea produsului / produselor in termen de 14 zile 

calendaristice de la primirea produsului / produselor returnat(e). 

Rambursarea banilor se va face doar în contul declarat în formular. 

 

Livrarea returului se va face printr-un serviciu de curierat ales de cumpărător, iar toate taxele de transport 

vor fi în sarcina sa. 
 

 


