
4. In caz de retur, daca cumparatorul decide sa nu pastreze produsul, curierul va livra gratuit produsul inapoi 

catre vanzator.

Orice cumparator care vrea sa beneficieze de retur gratuit, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1. Sa plaseze comanda de livrare direct din pagina produsului, prin “Cumpara prin livrare”

2. In caz de retur, daca decide sa nu pastreze produsul, tot ce trebuie sa faca este sa

cedeze coletul curierului, fara sa mai plateasca livrarea.

Pentru orice alte informatii, ne poti contacta si clarificam impreuna.

Mult succes la vanzare,

Echipa OLX.ro

REGULAMENT Campanie promotionala “Retur gratuit 
pe OLX”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei “ Retur gratuit pe OLX ” ” este OLX ONLINE SERVICES SRL, cu sediul în Şoseaua 

Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House - Aripa de Vest, etajul 5, Sector 1,

cod unic de identificare RO22457535, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1674/2011.

2. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Campania promotionala se desfasoara in perioada 4-31 decembrie 2020 , intre orele 00:00 si 23:59 si consta 

in acoperirea costurilor de tur-retur efectuate prin serviciul de “Livrare prin OLX”, în cazul in care produsul 

achizitionat de pe OLX necesita retur. Pentru a beneficia de retur gratuit, utilizatorii trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele criterii:

● Sa aiba un cont activ OLX la data de 4 decembrie 2020.

● Vanzatorii: sa aiba anunturi active in perioada campaniei cu serviciul de “Livrare prin

OLX” activat.

● Cumparatori: sa cumpere produsul/produsele de pe OLX folosind serviciul de “Livrare

prin OLX”

● Campania este valabila pentru anunturile din toate subcategoriile din OLX in care

serviciul de Livrare prin OLX este disponibil: Piese-accesorii auto, Electronice si

Electrocasnice, Casa si gradina, Mama si copilul, Sport timp liber arta, Moda si

frumusete.

● OLX acoperă retururile in limita a 1000 de comenzi diferite.

3. MECANISMUL CAMPANIEI
Orice vanzator care vrea sa beneficieze de retur gratuit, trebuie sa indeplineasca urmatoarele

conditii:

1. Sa-si activeze livrarea prin OLX, fie din momentul 

adaugarii unui anunt, fie dupa ce anuntul a fost

publicat.

2. Sa confirme comenzile plasate de cumparatori din

contul lor, în secțiunea OLX Livrare, in termen de 2 zile.

3. Cu numarul de AWB emis, sa expedieze comanda

prin FAN Courier in termen de 3 zile.
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