Politica de retur a produselor comercializate în magazinele Decathlon România
și online pe www.decathlon.ro
Principii generale
Decathlon România pune la dispoziţia clienţilor săi posibilitatea returnării produselor cumpărate din
magazinele Decathlon sau achiziționate online de pe websiteul www.decathlon.ro. Decathlon
România poate decide înlocuirea produselor returnate sau rambursarea preţului acestora. Această
posibilitate este oferită de către Decathlon România în plus față de obligația stabilită la art. 9 din
OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.
Produsele comercializate în magazinele Decathlon pot fi returnate numai pe o perioadă de 2 ani de
la momentul achiziţionării acestora.
Produsele comercializate sub următoarele mărci sunt produse marcă proprie Decathlon: Fouganza,
Simond, Domyos, Quechua, Geologic, Inesis, Kipsta, Wedze, Newfeel, Nabaiji, Artengo, Caperlan,
Solognac, Geonaute, Oxelo, Kalenji, Orao, Aptonia, Tribord, Btwin.
Condiţii de retur
Bon fiscal / Factură / Card de fidelitate
Pentru realizarea returului este necesară prezentarea bonului fiscal, facturii sau cardului de fidelitate
Decathlon pe care să fie înscris produsul care se doreşte a fi returnat. În cazul achizițiilor online
poate fi prezentată și factura primită împreună cu produsul.
Situaţii în care se pot returna produsele
1. Produsele nu sunt potrivite scopului pentru care au fost cumpărate
Dacă produsele pe care le-aţi cumpărat nu sunt mărimea sau culoarea potrivite sau descoperiţi că nu
sunt potrivite scopului pentru care le-aţi achiziţionat Decathlon România vă oferă posibilitatea
returnării acestora.
IMPORTANT: Pentru a fi acceptate la retur produsele trebuie să fie noi (să nu fi fost folosite) şi în
ambalajul original. Transportul produselor se va face pe cheltuiala dumneavoastră.
2. Produsele sunt defecte şi se află în perioada de garanţie
În situaţia în care produsul prezintă un defect de fabricaţie se aplică prevederile Garanţiei
Decathlon. Transportul produselor se va face pe cheltuiala Decathlon România.
Procedura de retur
Aveți două posibilități de a returna un produs:
a) Pentru produsele achiziționare direct în magazinele Decathlon România , la recepţia oricărui
magazin Decathlon România;
b) Exclusiv pentru produsele achiziționate online, prin completarea formularului de Contact de
pe website-ul www.decathlon.ro, furnizând următoarele informații:
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Pentru rambursare: nume şi prenume, număr comandă, IBAN, nume titular cont bancar,
nume bancă, adresă bancă;
Pentru schimbare / probleme legate de garanție: nume şi prenume, număr comandă,
număr de telefon.

Analiza retururilor
Decathlon România îşi rezervă dreptul de a analiza si decide acordarea sau nu a returului pentru
fiecare solicitate în parte.
Reclamaţii şi sugestii
Pentru orice reclamaţii şi/sau sugestii în legătura cu politica de retur a produselor comercializate în
magazinele Decathlon România vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail
inforomania@decathlon.com
Acest politică de retur este valabilă începând cu 14.01.2015
ROUMASPORT S.R.L.
Semnătură Director de Magazin:
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