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POLITICA DE LIVRARE A BUNURILOR 

 

1. Informații despre livrare 

S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. va livra Bunurile în cadrul termenelor menționate în Comandă 

pentru produsul comandat, la data generării Comenzii sau în cel mult 30 de zile de la data la care 

Clientul a generat Comanda, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel. 

În cazul în care nu poate executa Contractul datorită faptului că Bunul sau Serviciul nu este / nu 

mai este disponibil, Vânzătorul va informa Clientul despre această indisponibilitate, urmând ca 

sumele de bani achitate de către Client pentru Bunul sau Serviciul indisponibil să fie rambursate 

în termen de maxim 14 zile. 

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. va 

anunța Clientul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării. 

În cazul în care S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. primește informații eronate legate de facturarea 

sau livrarea Bunurilor, S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. poate refuza onorarea livrării, fără ca 

acest lucru să se considere o încălcare a Contractului, sau poate stabili un nou termen de onorare 

a Comenzii. 

Bunurile oferite de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. pot fi livrate pe întregul teritoriu al României 

și în afara țării (doar în UE), utilizând modalitatea și termenul de livrare alese de dvs. la efectuarea 

Comenzii. După expedierea coletului, veți primi un e-mail de notificare cu privire la noul status al 

Comenzii. 

 

Livrarea Abonamentului aferent Bunului se face exclusiv online, în momentul în care Clientul 

finalizează plata. Acesta beneficiază de o perioadă de grație timp de 15 zile de la data încărcării 

Abonamentului în Contul său de utilizator. În cazul în care Clientul nu completează profilul 

personal și nu folosește Serviciul în acest interval de timp, Abonamentul va deveni inactiv. 
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2. Expedierea comenzilor 

Toate Comenzile ce sunt plasate de Luni până Vineri în intervalul orar 00:00 – 14:30 sunt expediate 

în aceeași zi, cu excepția sărbătorilor legale și a perioadelor de promoție. 

Comenzile lansate după ora 15:00, în zilele de Sâmbătă și Duminică sau în zilele libere prin lege 

vor fi operate și expediate în următoarea zi lucrătoare. 

În cazuri rare (promoții cu impact puternic, Black Friday, evenimente neprevăzute) procesarea 

Comenzilor poate dura mai mult datorită volumului mare de colete. Cu toate acestea, procesarea 

Comenzilor confirmate nu poate depăși 14 zile. 

Procesarea Comenzilor care includ Bunuri a căror stoc a fost greșit raportat de platforma noastră 

de eCommerce sau cele plasate de Utilizatori ce nu au putut fi contactați de consilierii de vânzări 

ai companiei noastre, va fi amânată până la rezolvarea situației apărute. 

3. Modalități și costuri de expediere 

Transportul Bunurilor comandate în cadrul aplicației mobile myInfoBand® sau a Site-ului web se 

face prin compania ce oferă servicii de curierat rapid parteneră Fan Courier (pe teritoriul 

României). 

➢ Pentru Comenzile achitate prin intermediul cardului (online) tariful standard de livrare este 

de 17 LEI, cu excepția localităților cu km suplimentari. În cazul în care Clientul se află 

într-o localitate cu km suplimentari, se va percepe încă o taxă la costul inițial; 

➢ Pentru Comenzile care vor fi achitate ramburs, la tariful standard de livrare se adaugă taxa 

de 5 LEI, în total costul transportului fiind de 22 de LEI; 

➢ Livrarea Bunurilor este gratuită dacă valoarea totală a Comenzii depășește suma de 200 de 

LEI; 

➢ Termenul de livrare este în general de maxim 2 zile lucrătoare din momentul expedierii 

coletului în localitățile aflate în aria de acoperire a companiei de curierat partenere și de 

maxim 10 zile pentru localitățile ce nu se află în aria de acoperire. Acești termeni pot fi 

depășiți în anumite cazuri precum perioade de promoții (Black Friday, Reduceri de 

Crăciun, Capmaniile de Paște etc.) sau perioade în care drumurile sunt impracticabile 

(inundații, căderi masive de zăpadă etc.); 
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➢ Livrarea se face în sistem “Door to Door” (coletul este livrat direct la Client acasă); 

➢ Clientul poate beneficia, contra cost, de opțiunea “Check on delivery” – deschiderea 

coletului în momentul livrării în prezența curierului. Această opțiune se taxează cu suma 

de 1,5 LEI și se adaugă la tariful standard de livrare (17 LEI), în total costul transportului 

fiind de 18,5 LEI. 

Ca măsură restrictivă pentru Clienții ce nu ridică Bunurile comandate, ne rezervăm dreptul de a nu 

mai expedia noi Comenzi fără ca plata acestora să fie efectuată integral în avans. 

În situația în care Clienții ce au Comenzi neridicate doresc să comande Bunuri cu plata în sistem 

ramburs, aceștia vor trebui să achite în avans contravaloarea următoarei Comenzi plus cea a 

transportului tur – retur pentru Comanda neridicată anterior. Ulterior opțiunea de plată în sistem 

ramburs va fi din nou disponibilă la finalizarea Comenzilor. 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon afișat în cadrul aplicației 

mobile myInfoBand® sau a Site-ului web sau la adresa de e-mail: client@ganet.ro. 

 

mailto:office.ganet@gmail.com
http://www.ganet.ro/
mailto:client@ganet.ro

