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POLITICA DE RETUR 

 

1. Modalitatea de returnare a unui bun 

Conform legislației române în vigoare: Consumatorul poate returna produsele achiziționate, 

în ambalajul original, în termen de 14 zile calendaristice de la primire fără penalități. 

Clientul este responsabil pentru "diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea 

acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și 

funcționării produselor" conform OUG 34/2014, cu modificările în vigoare. Clientul NU mai 

beneficiază de aceleași drepturi și în cazul în care Bunul comandat a fost realizat după solicitările 

acestuia, mai exact brățări personalizate cu cod QR unic sau cele care prin natura lor nu pot fi 

returnate (cele care conțin imagini sau texte personalizate la alegerea clientului). 

Categoriile de Bunuri care se exclud de la posibilitatea de returnare: 

➢ Bunurile personalizate; 

➢ Alte Bunuri răspândite în categorii care prin natura lor pot fi personalizate. 

Bunurile nu se returnează pe motiv că nu sunt asemănătoare cu fotografiile din descrierea acestora. 

Fotografiile din descriere sunt cu titlu de prezentare și au caracter informativ. 

 

Bunurile realizate la comandă, personalizate după specificațiile clientului nu se pot returna 

conform Ord. 130 / 2000 Cap. 2 Art. 10, litera c) -- contracte de furnizare a unor produse 

executate după specificațiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, 

precum și a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori 

deteriora rapid. 
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Astfel, brățările aferente Serviciului “myInfo Band®” NU pot fi returnate. În cazul în care vă 

răzgândiți și nu mai doriți să beneficiați de acest Serviciu, vă vom returna contravaloarea 

Abonamentului anual (10 euro) și vom rezilia Contractul de Subscripție / Abonament încheiat cu 

dvs. Acest lucru este posibil cu condiția ca dumneavoastră să nu activați Contul de “posesor 

brățară”. Activarea Contului de “posesor brățară”, asocierea cu ID-ul QR gravat pe brățară sau 

completarea datelor în profil posesor brățară anulează dreptul Clientului la a solicita returnarea 

contravalorii Abonamentului pentru primul an de furnizare a Serviciului online “myInfo Band®”. 

 

Excepțiile în care este posibilă returnarea unui Bun: 

➢ ați primit un alt Bun decât cel comandat; 

➢ Bunul a ajuns la dumneavoastră defect sau deteriorat; 

➢ diferența dintre imaginea Bunurilor din magazin și cel primit de dumneavoastră este 

evidentă și se dovedește (inclusiv diferența de culori dar nu și de nuanță). 

Dacă Bunul / Bunurile achiziționate se încadrează într-un caz de excepție, menționat anterior, 

returnarea acestora se va face pe cheltuiala comerciantului, în cazul acesta S.C. 

GuardianAngel.NET S.R.L. și prin aceeași metodă de transport cu care s-a realizat și expedierea. 

Bunul / Bunurile trebuie să fie ambalate în pachetul lor original și expediate la adresa: Str. Dorului, 

Nr. 20C, Ap. 17, oraș Sibiu, județ Sibiu, cod poștal 550352. Suma aferentă Bunului returnat va fi 

achitată de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L în termen de 14 zile calendaristice de la solicitare. 

Avem rugămintea să verificați conținutul pachetului în prezența reprezentatului firmei 

transportatoare. Dacă Bunul este deteriorat, vă rugăm să menționați acest fapt pe formularul de 

transport și să reclamați imediat acest fapt la adresa de e-mail client@ganet.ro sau la numerele de 

telefon puse la dispoziție în cadrul aplicației mobile “myInfoBand®” și a Site-ului web. Dacă 

pachetul ajunge la dumneavoastră deteriorat sau desfăcut vă rugăm să refuzați primirea acestuia. 

În caz contrar, orice reclamație ulterioară este declarată nulă. 
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