Model de retragere, pe baza Ordonantei de urgenta nr. 34/2014 privind drepturile
consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru
modificarea si completarea unor acte normative (publicata in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 427 din 11.06.2014)

Stimati consumatori, prezentul formular se trimite inapoi completat doar dacadoriti
sa va retrageti din contract.

– Catre KRM FOOTWEAR ROMANIA SRL, Str. TUDOR VLADIMIRESCU FN, Cluj-Napoca,
Nr telefon 0725 55 35 35, comenzi@ecco-shoes.ro:
– Va informez/Va informam (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastra (*)
din contractul referitor la vanzarea urmatoarelor produse (*)/prestarea
urmatoarelor servicii (*)
– Comandate la data (*)/primite la data (*)
– Numele consumatorului (consumatorilor)
– Adresa consumatorului (consumatorilor)
– Semnatura consumatorului (consumatorilor) (doar in cazul in care acest formular
este notificat pe hartie)
– Data
(*) A se elimina mentiunea inutila, dupa caz.

Informatii importante despre dreptul consumatorului de retragere, pe baza
odonantei de urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul
contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si
completarea unor acte normative (publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 427
din 11.06.2014)

Informatii pentru consumatori

Aveti dreptul de a va retrage din prezentul contract, fara a preciza motivele, in
termen de 14 zile calendaristice. Perioada de retragere expira dupa 14 zile incepand:

de la ziua incheierii contractului (in cazul unui contract de prestari de servicii
sau al unui contract pentru furnizarea de apa, gaze naturale, energie electrica,
atunci cand acestea nu prevad vanzarea intr-un volum limitat sau cantitate stabilita,
de energie termica sau continuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport
material) sau
de la ziua la care intrati dv. sau o parte terta, alta decat transportatorul,
indicata de dumneavoastra, in posesia fizica a produselor (in cazul unui contract de
vanzare) sau
de la ziua la care intrati dv. sau o parte terta, alta decat transportatorul,
indicata de dv., in posesia fizica a ultimului produs (in cazul unui contract privind
bunuri multiple comandate de consumator printr-o singura comanda si livrate
separat) sau
de la ziua la care intrati dv. sau o parte terta, alta decat transportatorul,
indicata de dv., in posesia fizica a ultimului lot sau a ultimei piese (in cazul unui
contract privind livrarea unui produs constand din mai multe loturi sau parti) sau
de la ziua la care intrati, dv. sau o parte terta, alta decat transportatorul,
indicata de dv., in posesia fizica a primului produs (in cazul unui contract pentru
livrarea periodica de produse pe o perioada de timp determinata)

Pentru a va exercita dreptul de retragere trebuie sa ne informati cu privire la decizia
dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract, utilizand o declaratie
neechivoca, de exemplu, o scrisoare trimisa prin posta, fax sau e-mail.
In acest scop, puteti folosi modelul de retragere alaturat; folosirea lui nu este insa
obligatorie. De asemenea, puteti completa si transmite electronic de pe site-ul
nostru [AICI adresa de internet catre formular] formularul standard de retragere sau

orice alta declaratie neechivoca. Daca folositi aceasta optiune, va vom transmite fara
intarziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a
cererii de retragere.

Pentru a respecta termenul-limita de retragere este suficient sa trimiteti
comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere inainte de expirarea
perioadei de retragere.

Daca va retrageti, vom rambursa orice suma pe care am primit-o de la dv., inclusiv
costurile livrarii, cu exceptia costurilor suplimentare determinate de faptul ca ati ales
alta modalitate de livrare decat cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi,
fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile calendaristice de la
data la care suntem informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din
prezentul contract. Vom efectua aceasta rambursare folosind aceeasi modalitate de
plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care v-ati
exprimat acordul expres pentru o alta modalitate de rambursare; in orice caz, nu vi
se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursari.

Putem amana rambursarea pana la data la care primim inapoi produsele sau pana la
momentul la care ne-ati furnizat dovada ca ati trimis inapoi produsele, fiind valabila
data cea mai apropiata.

