
Instrucțiuni privind dreptul consumatorului de a se retrage din contract / exercitarea dreptului de 

retragere 

 

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract fără să ofere un motiv în termen de 14 zile. 

Perioada de retragere din contract expiră după 14 zile din ziua în care cumpărătorul sau un terț 

desemnat de acesta, cu excepția transportatorului, preia marfa. În cazul în care mărfurile sunt livrate 

separat, perioada de retragere din contract expiră la 14 zile de la data la care cumpărătorul sau o 

persoană desemnată de acesta, cu excepția transportatorului, preia bunurile care au fost livrate ultima 

dată. Atunci când își exercită dreptul de a se retrage din contract, cumpărătorul informează vânzătorul 

despre decizia sa de a se retrage din contract printr-o declarație clară (de exemplu, prin scrisoare 

trimisă prin poștă) la Sola Switzerland EU sro, Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Republica 

Slovacă. În acest scop, cumpărătorul poate utiliza formularul model pentru retragerea din contract, 

care este disponibil pe site-ul web (magazinul electronic) al vânzătorului. Perioada de retragere este 

respectată dacă cumpărătorul trimite o notificare cu privire la exercitarea dreptului de retragere 

înainte de expirarea perioadei de retragere. Condiții mai detaliate sunt reglementate prin Legea nr. 

102/2014 Coll După retragerea din contract, vânzătorul va restitui cumpărătorului toate plățile pe care 

vânzătorul este obligat să le restituie conform legii. Acest lucru nu se aplică costurilor suplimentare 

dacă cumpărătorul a ales un alt tip de livrare decât cea mai ieftină metodă normală de livrare oferită 

de vânzător. Plățile vor fi rambursate cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, cel târziu în 14 zile 

de la data la care primește notificarea cumpărătorului de retragere din contract. Plata acestora se va 

face în același mod care a fost utilizat pentru plata inițială de către cumpărător (cu excepția cazului în 

care s-a convenit în mod specific altfel, fără a percepe taxe suplimentare). Plata pentru bunurile 

achiziționate va fi achitată cumpărătorului numai după livrarea bunurilor returnate la adresa sediului 

social al vânzătorului sau la prezentarea unui document care să dovedească returnarea bunurilor, 

oricare dintre acestea are loc mai întâi. Bunurile trebuie returnate la adresa Sola Switzerland EU s.r.o., 

Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Republica Slovacă, în termen de cel mult 14 zile de la data 

exercitării dreptului de retragere din contract. Termenul se consideră respectat dacă mărfurile sunt 

returnate înainte de expirarea termenului de 14 zile. Costurile directe de returnare a bunurilor sunt 

suportate de cumpărător, în cazul unui contract la distanță acest lucru se referă și la costurile de 

returnare a bunurilor, care din cauza naturii lor nu pot fi returnate prin poștă. Cumpărătorul este 

responsabil pentru orice reducere a valorii bunurilor ca urmare a manipulării acestora într-un mod 

diferit de cel necesar pentru a determina natura, proprietățile și funcționalitatea bunurilor. 

Cumpărătorul nu se poate retrage din contract în cazurile prevăzute la § 7 alin. 6 din Legea nr. 

102/2014 Coll. Vânzătorul controlează și verifică mărfurile returnate. În cazul în care bunurile returnate 

de cumpărător au fost deteriorate și uzate, vânzătorul va restitui cumpărătorului prețul de achiziție 

plătit al bunurilor, în conformitate cu Termenii și condițiile și reglementările legale. Conform acestui 

acord, prețul de achiziție va fi returnat prin transfer bancar în contul bancar al cumpărătorului, cu 

excepția cazului în care părțile convin altfel. În cazul returnării bunurilor deteriorate, uzate sau purtate 

sau a mărfurilor fără documente și accesorii însoțitoare, vânzătorul este îndreptățit să ceară 

cumpărătorului o despăgubire echivalentă respectiv alte creanțe legale.Pe baza acordului dintre 

vânzător și cumpărător și în conformitate cu Termenii și condițiile, cumpărătorul nu este îndreptățit să 

se retragă din contractul de cumpărare fără să ofere un motiv în oricare dintre următoarele cazuri: a) 

vânzarea de mărfuri ambalate în ambalaje de protecție care nu pot fi returnate din motive de sănătate 

sau igienă și a căror ambalaj de protecție a fost deteriorat după livrare. b) vânzarea de bunuri care, 

datorită naturii lor, pot fi, după livrare, amestecate inseparabil cu alte bunuri. În cazul încălcării 

condițiilor de retragere din contract sau de returnare corespunzătoare a bunurilor, vânzătorul are 

dreptul să solicite cumpărătorului despăgubiri pentru daunele cauzate acestuia în conformitate cu 

legislația aplicabilă. 


