
Cumparator, consumator, persoana fizica 

Herbatica, s. r. o., Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany, Slovenská republika, tel. + 40 (31) 2295431,  

salut@herbatica.ro, www.herbatica.ro 
 

Numele și prenumele:  

Adresă, stradă, număr:  

Codul poștal, orașul:  

Retragere din contract. 

Fac cunoscut prin prezenta că mă retrag din contractul de cumpărare, care se aplică bunurilor comandate și 

achiziționate de la vânzător, respectiv firma Herbatica, s. r. o., Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany, Republica 

Slovacă, prin intermediul magazinului online, situat pe site-ul www.herbatica.ro, în termenul de 14 zile, *de la ziua 

primirii mărfii, *înainte de începerea termenului legal al procesului de retragere din contract. 

 

Număr de comandă:  

 

Data comenzii:  

 

Data încheierii Contractului/livrării acestuia:  

 

Data livrării mărfurilor:  

Locul: Data: 

 

Semnătură: 

numai dacă trimiteți retragerea prin poștă 

 

 
Vă rugăm să selectați o metodă de rambursare 

 
Solicit rambursarea tuturor plăților, inclusiv costurile de transport, livrare, cheltuielile poștale și alte costuri și taxe 

împreună cu costurile *la numărul de cont IBAN de mai jos sau *în aceeași modalitate de plată pe care am folosit-o la 

achitarea comenzii. 

 

* Trimitem bunurile achiziționate împreună cu înștiințarea de retragere din contract (dovedită prin copie a mandatului 

poștal).  

 

*Restitui bunurile achiziționate în termenul de 14 zile în conformitate cu § 10 alin. 1 din Legea nr. 102/2014 Coll. privind 

protecția consumatorului pentru cazul vânzării de bunuri sau prestări de servicii în baza unui contract încheiat în afara 

sediului comercial al vânzătorului și în conformitate cu modificarea unor legi, în versiunea actuală 

 

Numărul de cont IBAN:  

 

Vă rugăm să introduceți codul IBAN de 24 de caractere împărțit în șase grupuri de patru caractere separate printr-un 

spațiu. Numărul de cont bancar în format IBAN poate fi determinat și cu ajutorul Calculatorului IBAN.. 

 
Notă.Vânzătorul nu este obligat să returneze plata consumatorului, înainte ca bunurile să fie livrate acestuia, sau până 

când consumatorul nu dovedește că bunurile au fost returnate vânzătorului, cu excepția cazului în care vânzătorul 

propune ridicarea bunurilor personal sau printr-o persoană desemnată de acesta.  

 
* Va rugam sa taiati ce nu se potriveste. 
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