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Vă felicităm pentru că ați ales produsele Constantin Nautics. Părerea dumneavoastră contează pentru noi și ne 
stimulează latura creatoare în manufacturarea unor modele deosebite de accesorii nautice de care vă veți bucura în 
cele mai frumoase momente și nu numai. 

Returnare Produse 
 

Produsele comandate greșit (mărimi greșite) pot fi schimbate cu alte produse identice dar de mărimi diferite, cu alte 

produse similare de aceeași valoare sau cu alte produse de valoare diferita cu plata diferentei de pret, în intervalul 

de 30 de zile de la achiziționare, însă, în acest caz, veți suporta costul transportului tur-retur. Este foarte important 

să introduceți FORMULARUL DE RETUR în colet, pentru a ne permite îmbunătățirea serviciilor și o procesare rapidă 

a returului. 

Dacă nu se potrivește mărimea, aveți la îndemană următorii pași: 
 

1. De ce mărime aveți nevoie? Doriți să schimbați și codul? 
 

2. Restituire contravaloare produse comandate 

FORMULAR RETRAGERE TIPIZAT (ANEXA OUG 34/2014, lit. B) 
 

Către SC CONSTANTIN NAUTICS SRL, cu sediul social în Bucuresti, sector 2, Str. Agricultori nr 87, telefon 0743 225 

555, email vanzari@constantinnautics.ro vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul 

referitor la vânzarea următoarelor produse: 
 

NR. 

CRT. 

COD PRODUS 

DE SCHIMBAT 

MĂRIMEA PRODUSULUI 

DE SCHIMBAT 

COD PRODUS 

NOU 

MĂRIME 

PRODUS NOU 

ALTE 

COMENTARII 

      

      

      

      

      

În cazul în care doriți returnarea contravalorii unuia sau mai multor produse din comandă, vă rugăm 

să specificați codul produselor pentru care doriți restituirea banilor: 

Cod produs 1:             

Cod produs 2:             

Cod produs 3:             

Banii se pot returna în maxim 14 zile de la primirea produsului de către Constantin Nautics, în contul 

indicat de dumneavoastră sau ne puteți trimite email pe adresa: vanzari@constantinnautics.ro 

 

Nume titular cont:    
 

Cont IBAN :    
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