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Anexa 4 - Model optional de formular de retragere

Vă puteți retrage dintr-un contract cu OLX în termen de 14 zile de la încheierea acestuia, fără a oferi

vreun motiv. În vederea retragerii din contract, vă rugăm să ne informați cu privire la decizia

dumneavoastră, contactându-ne prin email, la adresa contact@olx.ro. Puteți folosi modelul de

declarație de retragere prezentat mai jos, însoțit de detaliile necesare pentru identificarea Contului și

serviciului achiziționat.

 

FORMULAR DE RETRAGERE DIN CONTRACT 

(acest formular trebuie completat și retransmis numai în cazul în care doriți să vă retrageți din

contract).

Căutare
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CĂTRE: [OLX Online Services SRL, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, clădirea America House, Aripa de

Vest, etaj 5, Sector 1, București, contact@olx.ro]

[adresa de email a utilizatorului]

Subsemnatul, ________________________,  vă informez prin prezenta cu privire la retragerea

mea din contractul de servicii referitor la _________________________, din cadrul Website-ului

OLX.ro. Data la care a fost achiziționat serviciu/ încheiat contractul este data

de___________________.

 

[Nume și semnătură]

 

__________________
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