
Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract, potrivit OUG 34/2014 
Citeste termenii și condițiile pe site-ul nostru www.in-white.ro, secțiunea Termeni și Condiții 

         Dacă dorești să înapoiezi unul sau mai multe produse, bifează căsuțele corespunzătoare 
și oferă explicațiile aferente returului.  
        Pentru orice retur/schimb, vă rugăm să ne trimiteți o notificare în prealabil pe email 
retur@in-white.ro.  

Formular de retur 

   Nr. Comandă/Factură________________         Nr. Telefon:__________________ 

1. Cod produs _____________________
Motivul returnării ______________________________________________________________ 
Doresc schimb de mărime cu același produs______________________________________  
Doresc înlocuirea produsului cu un alt model_____________________________________  
Doresc returnarea contravalorii achitate în cont bancar  

2. Cod produs _____________________
Motivul returnării ______________________________________________________________ 
Doresc schimb de mărime cu același produs______________________________________  
Doresc înlocuirea produsului cu un alt model_____________________________________  
Doresc returnarea contravalorii achitate în cont bancar  

3. Cod produs _____________________
Motivul returnării ______________________________________________________________ 
Doresc schimb de mărime cu același produs______________________________________  
Doresc înlocuirea produsului cu un alt model_____________________________________  
Doresc returnarea contravalorii achitate în cont bancar  

Pentru returnarea contravalorii produselor achitate, te rugăm să complezi câmpurile de mai jos: 

Nume și Prenume: ______________________________ 
Banca: ________________________________________ 
Număr cont bancar IBAN: 

Sunt de acord cu acest formular de notificare cu privire la retragerea mea din contract și sunt de acord cu 
Termenii și Condițiile Serviciului și voi adera la ei necondiționat.  

Data _____________________                                            Semnatura____________________________ 

mailto:retur@in-white.ro
mailto:retur@in-white.ro


 

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract, potrivit OUG 34/2014 
Citeste termenii și condițiile pe site-ul nostru www.in-white.ro, secțiunea Termeni și Condiții 

 
Cum returnezi ? 
 

1. Completează prezentul formular cu opțiunile tale de retur și trimite-l împreună cu produsele pe care 
vrei să le returnezi. 

2. Asigură-te că produsele sunt ambalate corespunzător, într-un mod similar cu cel în care ți-au fost 
livrate. 

3. Expediază coletul către INWHITE SRL la următoare adresă Constanța, Bd. I.C. Brătianu, Nr. 26, Bl. 
C1, parter.  

Poți alege să trimitți prin intermediul oricărei firme de curierat, cu plata la expeditor sau poți trimite 
rapid și simplu folosind platforma FANCOURIER 

Nu primim colete trimise cu ramburs sau returnare de produs!  
4. După primiea și verificarea produselor, îți vom trimite produsele dorite  sau, în decurs de maxim 14 

zile lucrătoare, îți vom restitui contravaloarea achitată în contul specificat. Produsele personalizate la 
cererea clientului nu sunt rambursabile 

 
 
Condiții de retur 
 

1. Returnarea produselor se face în termen de 14 zile calendaristice de la primirea acestora 
2. Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat, să nu fie folosit, să nu 

prezinte urme de purtare, produse cosmetice sau murdărie, să conțină toate accesoriile aferente 
produsului, să fie în ambalajul original, însoțit de certificatul de garanție (acolo unde este cazul) 

3. Returul se poate face doar prin curier rapid ales de dvs. (în afară de Poşta Română), la adresa: 
Bd. I.C. Brătianu, Nr. 26, Constanța, cu plata la expeditor.  

4. În cazul produselor care prezintă urme de uzură sau sunt deteriorate, ne rezervăm dreptul de a 
refuza acceptarea returului.   

5. Pentru o procesare rapidă a returului, nu uita să adaugi în colet formularul de retur completat 
 
 
Dreptul la retur 
“Consumatorul, persoană fizică, are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 10 zile 
lucrătoare, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina 
consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor". (conf. O.G. 130/2000, CAP. II, art. 7.1 ). 
Dacă sunteți nemulțumit(ă) de produsul primit, SC INWHITE SRL vă garantează dreptul să îl returnați in 
termen de 14 zile calendaristice de la data primirii produsului, cu respectarea condițiilor de retur.  
 
NOTĂ! Produsele personalizate la cererea clientului sunt exceptate de la dreptul de 
retur/retragere prevăzut la art. 9-15 din OUG 34/2014, în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi 
contractele în afara spaţiilor comerciale. 
 
 

https://retur.fancourier.ro/
https://retur.fancourier.ro/
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