
 

Retragere de la contractul de cumpărare 
În conformitate cu legea nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorilor în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza unui 

contract încheiat la distanță sau a unui contract încheiat în afara incintei vânzătorului și despre schimbările și completările anumitor legi 

comform modificărilor ulterioare. 

 
   

 Nume, Prenume, titlu:  . ..............................................................................................  

Adresă:                  ..............................................................................................  

Număr de telefon:   ............................................................................................... 

E-mail:                             . ...............................................................................................  
 

 
IBAN:                            . ................................................................................................ 

  (mai departe doar „consumatorul”. “) 
 

 
Prin prezenta mă retrag în conformitate cu legea nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorului în vânzarea de 

bunuri sau prestarea de servicii pe baza unui contract la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului 
vânzătorului și privind amendamentele aduse lar legea și conform schimbărilor adduce acestei legi, de la contractual 

încheiat  cu omul de afaceri, Denumirea afacerii:                                               
FIX s.r.o. 

  Reg.:                                                  Registru commercial OS Bratislava I, sec. Sro, inser. nr. 87860/B 

Sediu:                                                Námestie hraničiarov 6/A, 851 03 Bratislava, Slovacia 

IČO (ID NUMBER):                           47 019 948 

DIČ: ( VAT)                                       202 371 9379 

IČ DPH:  (VIAS)                                SK202 371 9379  

Reprezentant.: Ľuboš Tanáč, manager  

email: info@fixservis.sk      tel. 02/221 333 99 

(mai departe doar „ vânzătorul “) 
 

 
care a apărut pe baza comenzii mele din data de ................................ și a confirmării comenzii din data de 

............................ 

Prin aceasta returnez bunurile (numele exact a bunurilor conform ofertei de pe www.fix-shop.ro): 

 
................................................................................................................................................................... 

 

 
Plătit pe baza facturi nr. ...................................., care mi-a fost livrată în data de .................................. 

Am returnat prin: 

a)   livrarea bunurilor operatorului prin poștă 

b)   livrarea bunurilor personal în magazinul  

       iFIX s.r.o. 

Námestie hraničiarov 6/A,  

851 03 Bratislava 

Slovacia 
Vânzătorul în conformitate cu § 10 alin. 4 din Legea nr. 102/2014 Coll. Și conform modificărilor acestei legi, are dreptul să solicite 
de la consumator rambursarea reducerii valorii bunurilor, care a apărut ca urmare a unui astfel de tratament al bunurilor, care 
depășește tratamentul necesar pentru a determina proprietățile și funcționalitatea bunurilor.  

Vânzătorul conform § 9 alin. 2 din Legea nr. 102/2014 Coll. și conform modificărilor aduse acestei legi, este obligat să restituie 
plățile către consumator prin același metodă care folosit consumatorului în plata sa. Consumatorul confirmă acuratețea datelor 
cu semnătura sa. 

Prin semnatură, sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale și includerea lor în baza de date a iFix s.r.o. 
în conformitate cu Legea nr. 428/2018 Coll. privind protecția datelor cu caracter personal 

 
 
În ........................................, data de .................................... 
 
 
............................................ 

Semnătura consumatorului 

mailto:info@fixservis.sk
http://www.fixsevis.sk/

