(completați și returnați acest formular numai dacă doriți să vă retrageți din contract)

FORMULAR DE RETRAGERE**
(conform OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii)

** În calitate de consumator, aveți dreptul de a returna produsele/serviciile
comandate online sau telefonic, fără a fi necesară justificarea exercitării dreptului
de retragere și fără a suporta alte costuri, în termen de maximum 14 zile de la
primirea acestora, conform termenilor și condițiilor de retur aferent
produsului/serviciului contractat.
Cu toate acestea, dreptul de retragere nu se aplică în cazul furnizării de produse
confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în
mod clar (cum ar fi cazul certificatelor de semnătură electronică calificată de unică
folosință).
Namirial Srl
Nerva Traian, No. 3, 8th Floor
031041 - Bucharest, Sector 3, Romania

Corespondență poștală cu confirmare de primire (A/R)
și / sau
Corespondență electronică la adresa de email: tsp_ro@namirial.com

Vă informez / informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră(*) din contractul referitor la vânzarea
următoarelor produse:
Comandat la data de / primit la data de(*):

/

Numele complet al consumatorului / consumatorilor:
Adresa consumatorului / consumatorilor:
(numai dacă este nevoie)
Semnătura consumatorului / consumatorilor ……………………………………………………………………………………………………………

Data
(*) Ștergeți unde nu este aplicabil.

Solicit:
Returnarea banilor

Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate plată ca cea folosită pentru tranzacția inițială.

Motivul cererii de rambursare
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CERERE DE REVOCARE / SUSPENDARE / REACTIVARE
Această secțiune a documentului este obligatorie doar în cazul în care Certificatul Calificat a fost emis înainte de solicita rambursarea

TIPUL CERERII
REVOCARE

✔

Bifați această casuță dacă doriți să solicitați revocarea certificatului

SUSPENDARE

Bifați această casuță dacă doriți să solicitați suspendarea certificatului

REACTIVARE

Bifați această casuță dacă doriți să solicitați reactivarea certificatului

MOTIVUL
(OBLIGATORIU PENTRU REVOCARE ȘI SUSPENDARE)

DATELE TITULARULUI DE CERTIFICAT
NUMĂRUL DE SERIE AL DISPOZITIVULUI
(Obligatoriu în cazul în care titularul deține mai multe dispozitive)

IDENTIFICATOR PERSONAL
(Cod fiscal / CNP / nr. CI /nr. Pașaport)

NUME
PRENUME

Semnătura Titularului de Certificat

Loc ____________________
Dată____________
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