
Prin semnarea acestui formular, confirmați că toate datele personale sunt corecte și ne oferiți consimțământul pentru a le utiliza în 
scopul prelucrării și retururilor. 
 
NextLevel, spletna prodaja, d.o.o., Ponoviška cesta 11D, 1270 Litija, Slovenia, număr de înregistrare: 8476845000, cod fiscal: SI24280151 
Cont bancar: SI56 1010 0005 7936 155, email: info@bellestore.ro, plătitor de TVA: DA. 
 

  NextLevel, d.o.o. 
  Ponoviška cesta 11D 
  SI-1270 Litija 
  Slovenia 
  info@bellestore.ro 

 
 

FORMULAR: ANULAREA CONTRACTULUI – RETURURI ÎN TERMEN DE 14 ZILE 

 

În conformitate cu prevederile actuale aplicabile și relevante ale legislației UE privind protecția 
consumatorilor, clientul are la dispoziție un termen de paisprezece (14) zile pentru a informa 
Compania cu privire la anularea unui contract la distanță sau a unui contract în afara spațiului 
comercial, fără a fi obligat să aibă vreun motiv pentru aceasta. 

Dacă doriți să anulați contractul, completați formularul și trimiteți-l la: 
NextLevel, d.o.o. - RETURNS, Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovenia sau prin email 
info@bellestore.ro. 

 

Notificarea clientului privind anularea contractului 

Informații de bază: 

Numele și prenumele clientului: 
________________________________________________________________ 

Adresa clientului: 
_______________________________________________________________________ 

Numărul de telefon al clientului: 
_______________________________________________________________________ 

Emailul clientului: _____________________________________________________________ 

 

Datele furnizorului: 

NextLevel, d.o.o. 
Ponoviška cesta 11D 
1270 Litija 
Slovenia 
info@bellestore.ro 
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Prin semnarea acestui formular, confirmați că toate datele personale sunt corecte și ne oferiți consimțământul pentru a le utiliza în 
scopul prelucrării și retururilor. 
 
NextLevel, spletna prodaja, d.o.o., Ponoviška cesta 11D, 1270 Litija, Slovenia, număr de înregistrare: 8476845000, cod fiscal: SI24280151 
Cont bancar: SI56 1010 0005 7936 155, email: info@bellestore.ro, plătitor de TVA: DA. 
 

Informații despre produs: 

 
Vreau să anulez contractul pentru produsul/produsele de mai jos: 

__________________________________________________________________________________ 

Data de primire a facturii pentru produs: _________________________________________________ 

Număr factură: _____________________________________________________________________ 

Număr comandă: ____________________________________________________________________ 

 

Doresc să: 

1. Solicit o rambursare 
2. Solicit un schimb al produsului 

 

Rambursarea (în cazul în care ați selectat această opțiune) 

Întregul preț de achiziție va fi rambursat clientului prin aceeași metodă de plată pe care a utilizat-o 
clientul la achiziție, cu excepția cazului în care clientul dorește necondiționat ca prețul de achiziție să 
fie rambursat prin altă metodă de plată și dacă nu există costuri suplimentare pentru client datorită 
acestui lucru, precum și cu excepția cazului în care clientul a plătit comanda inițială la livrare, caz în 
care compania NextLevel d.o.o. va putea rambursa prețul de achiziție numai prin transfer bancar.  

Vă rog să rambursați prețul de achiziție în următorul cont bancar:  

__________________________________________________________________________________ 

deschis la banca _____________________________________________________________. 

 

 

Semnătura clientului:       Locul și data: 

_______________________________    _______________________________ 
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