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Cum modific sau anulez o comandă? 

Anularea unei comenzi 

Dacă ai plasat o comandă și te-ai răzgândit între timp, ai dreptul să o anulezi direct din contul tău de client, 

secțiunea “Comenzile mele” sau telefonic/pe e-mail, daca nu ai creat un cont de client.  Trebuie să știi că 

poți să anulezi comanda online, intr-una din modalitatile mentionate mai sus, până în momentul în care este 

creat awb-ul pentru curier. 

Contravaloarea produselor va fi restituită în câteva zile în contul bancar din care ai efectuat plata, dacă ai 

achitat online. 

 Modificarea unei comenzi 

Dacă ai plasat o comandă și îți dorești să renunți la anumite produse sau să adaugi unele noi, o poți face până 

la facturarea comenzii, prin intermediul serviciului nostru de Suport (mail....................; 

telefon:.........................). 

1. Intră în contul tău, secțiunea Comenzile mele și asigură-te că nu a fost încă emisă factura pentru 

produsele pe care le-ai comandat. 

2. În cazul în care comanda ta nu a fost încă facturată sau nu are un awb creat, te putem ajuta să 

efectuezi modificările pe care ți le dorești. Contactează-ne și dă-ne toate detaliile. 

Vrei să adaugi produse noi, dar comanda a fost deja facturată? Soluția este să plasezi o nouă comandă în 

care să le incluzi doar pe acestea, iar noi le vom livra separat. 

Vrei să renunți la o parte din produse, dar comanda a fost deja facturată? Transmite-ne pe e-mail o 

solicitare de retur și returnează produsele pe care nu le mai dorești prin curier. Dacă le-ai achitat deja cu 

cardul online, îți vom rambursa contravaloarea acestora în contul din care ai efectuat plata. 

Retur gratuit in 30 de zile 

Dacă un produs achiziționat nu te mulțumește 100%, îl poți returna gratuit în 30 de zile calendaristice de la 

momentul livrării, beneficiu valabil pentru produsele vandute si expediate de Unimat.  

Solicitarea de retur se va transmite pe mail, pana cel târziu în a 30-a zi calendaristică de la data livrarii 

produselor, prin curier. Consumatorul va suporte costul aferent returnarii produselor. 

Rambursarea sumelor reprezentand contravaloarea produselor returnate, se face in cel mai scurt timp dar nu 

mai tarziu de 14 zile calendaristice de la transmiterea intentiei cumparatorului de renuntare si receptionarea 

fizica a produselor, fara alte cheltuieli suplimentare (ex: comisioane) in afara cheltuielilor directe de 

returnare a produselor care se vor scadea din pretul platit (costurile aferente serviciului de curierat nu sunt 

returnabile); 

http://www.unimat.ro/
http://www.fereastrademansarda.ro/
https://www.emag.ro/history/shopping
https://www.emag.ro/history/shopping
https://www.emag.ro/info/contact-relatii-clienti
https://www.emag.ro/user/return_form
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A. Conditii generale pentru returul produselor vandute de Unimat: 

o Produsele sunt obligatoriu returnate în ambalajul original (ambalajul în care au fost 

achiziționate) cu toate accesoriile integre, fără urme de utilizare, deteriorare, lovire;  

o Returul se face cu documentele cu care a fost livrat produsul, respectiv factura fiscala. 

 Dacă ai cumpărat mai multe produse de același fel și vrei să le returnezi pe toate, asigură-te că doar 

unul a fost desigilat. Returul celorlaltor produse se acceptă doar dacă sunt sigilate. 

B. Conditii generale pentru returul produselor vândute de Unimat 

 Transmite o solicitare de retur pe adresa de e-mail................................., asigurându-te că produsul 

respectă conditiile de retur de mai sus. 

  După aprobarea cererii, Unimat va trimite curierul să ridice produsul pe care vrei să îl returnezi. 

  

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: 

UNIMAT prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale pentru: 

- executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, care include și returnarea produselor/restituirea 

sumelor ca urmare a acceptării serviciului de retur, conform prevederilor legale/condițiilor menționate mai 

sus; 

- pentru conformarea cu normele, reglementările legale. 

În cazul în care nu există neconformități iar produsele îndeplinesc toate condițiile de retur menționate 

mai sus, angajații UNIMAT  SRL vor proceda la întocmirea documentelor financiar-contabile aplicabile, în 

conformitate cu prevederile legale. Datele necesare întocmirii documentelor mai sus menționate fac referire 

la: nume, prenume, domiciliu, cont bancar, după caz. Vom folosi datele cu caracter personal în scopul 

întocmirii documentelor financiar-contabile, conform dispozițiilor legale în vigoare. În cazul în care 

dumneavoastră nu doriți să furnizați aceste date, returnarea produselor nu este posibilă chiar dacă se 

încadrează în condițiile de retur mai sus prezentate, întrucât nu ne putem conforma legislației din domeniul 

fiscal. 

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi consultată online la următorul 

link: Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  – link Unimat 

 

 

 

 

http://www.unimat.ro/
http://www.fereastrademansarda.ro/
https://www.dedeman.ro/ro/nota-informare.html
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