
SHOESSHOP.RO 

FORMULAR DE RETUNARE PRODUSE 

Completează formularul și urmează instrucțiunile de pe verso.  

Nume si prenume: 

Localitatate:     Sector/jud.                                           Cod postal 

Str.                                                           Nr.            bl.           Sc.             Et.            Ap.                

e-mail: 

Daca ai achitat comanda la curier sau prin transfer bancar, completează căsuțele de mai jos, cu numărul 

contului tău bancar, pentru restituirea fondurilor. 

                        

Va rugăm să verificați numarul contului bancar! 

Numele si prenumele beneficiarului contului: 

Bifează produsele pe care dorești să le returnezi și scrie motivul de returnare. 

X 
Număr 

comandă 
Denumirea produsului Motivul returnării 

    

 

Listă motive de returnare: 

1. Mărimea prea mică 

2. Mărimea prea mare 

3. Strâmți, înguști 

4. Largi 

5. Incomozi 

6. Arată altfel decât în poze 

7. Deteriorați 

8. Trimis greșit 

9. Altele 

 

Condiții de returnare: 

• Sa nu prezinte forme de purtare sau deteriorare; 

• Sa nu prezinte semne de uzura, zgarieturi sau semne de utilizare in conditii defectuoase; 

• Sa fie însoţit de factura fiscală si oricare alte documente care au insotit produsul la livrare. 

• Să fie ambalat în cutia originală 

• Costurile de retur vor fi suportate de către dumneavoastră. 

 

Adresa de returnare: 

COM GET PROD COM SRL 

Str. Franceză nr. 56, sector 3 

București, cod 030106 

Nume și prenume: 

Semnătura               _______________________ 

 



Cum schimbăm produsul? 

Funcționează foarte simplu! Returnează produsul comandat și plasează o comandă nouă. Rezervăm 

produsul, iar în momentul în care produsul returnat de tine ajunge la noi si îndeplinește condițiile de 

schimb, expediem imediat produsul către dumneavoastră.  

Cum returnam produsul? 

Completează formularul de returnare si îl trimiti pe email la adresa contact@shoesshop.ro, verificăm dacă 

comanda îndeplinește condițiile de retur, respectiv nu au trecut mai mult de 14 zile calendaristice de la 

primirea/recepționarea produsului și apoi puteti returna produsul. Produsul, cutia originală, factura și 

documentul de returnare produse, trebuie ambalate în cutie de carton, asigurate corespunzător, înainte de 

expediere. Trimite coletul la adresa: COM GET PROD COM SRL, Str. Franceză nr. 56, sector 3, 

București, cod 030106. Costul de retur vor fi suportate de către tine. Nu expedia coletul cu plata ramburs.  

Returnarea banilor 

După ce vom primi coletul și produsul îndeplinește condițiile de retur, vom restitui contravaloarea 

produsului, inclusiv costul livrării, în contul menționat în formular, în termen de 14 zile calendaristice. 

mailto:contact@shoesshop.ro

