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TERMENI ȘI CONDIȚII 

DIEGO.ro 
 

www.diego.ro  

 

Termeni și Condiții Generale 

 

Contractul încheiat în baza acestui document nu va fi înregistrat (nu va fi accesibil ulterior, încheierea 

contractului se va dovedi prin datele comenzii), se va încheia cu declaratie legala făcută implicit, nu va 

fi considerat un contract scris, se va redacta în limba română, nu se referă la codul de conduită. În cazul 

oricăror întrebări legate de funcționarea magazinului online, procesul de comandă și livrare, vă stăm 

la dispoziție prin datele de contact furnizate. 

 

Sfera de aplicare a acestor Termeni și Condiții Generale acoperă raporturile juridice de pe site-ul 

Furnizorului (Vânzător) (https://www.diego.ro) și subdomeniile acestuia. Termenii și Condiții Generale 

sunt disponibile continuu (pot fi descărcate și tipărite în orice moment) de pe următorul site: 

https://diego.ro/conditii-generale-de-afaceri 

 

Definiții: 

 

Utilizator: Orice persoană fizică sau orice altă entitate juridică sau organizație care utilizează serviciile 

Furnizorului (vânzător), și care va încheia un contract cu Furnizorul (vânzător). 

 

Consumator: orice Utilizator, persoană fizică, care acționează în afara sferei profesiei sale, ocupației 

sale independente sau activității sale comerciale.  

 

Întreprindere: persoană care exercită o profesie, o activitate independentă sau o afacere. 

 

Furnizorul (Vânzător): persoană fizică sau juridică sau organizație fără personalitate juridică care 

furnizează un serviciu legat de societatea informațională și furnizează un serviciu Utilizatorului, și care 

încheie un contract cu Utilizatorul. 

 

1. DATELE FURNIZORULUI (VÂNZĂTORULUI): 
Numele Furnizorului (Vânzătorului): DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Sediul social al Furnizorului (totodată locul tratării reclamațiilor): 2372 Dabas, Beton út 26. 

Datele de contact ale Furnizorului, adresa de e-mail utilizată în mod regulat pentru interacțiunea cu 

Utilizatorii: contact@diego.ro,webshop@diego.ro 

Înregistrată la Registrul Comertului sub nr.: 13-09-083541;  

Având codul fiscal: 10744804-2-44;  

Având codul fiscal UE: HU10744804 

Număr de telefon: 0770 462 375 

Contract redactat: în limba română. 

 

Numele, adresa, adresa de e-mail a furnizorului de servicii de hosting:  

Invitech ICT Services Kft. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Tel.: +36-1 888 3888 E-mail: kapcsolat@invitech.hu 

https://virtualjog.hu/
https://diego.ro/conditii-generale-de-afaceri
mailto:contact@diego.ro,webshop@diego.ro
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2. PREVEDERI DE BAZĂ: 
În cazurile care nu sunt reglementate în prezentul document, se aplică Codul Civil. Termenii si conditiile 

din cadrul acestui website sunt in conformitate cu prevederile OUG 34/2014 privind drepturile 

consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, OG 21/1992 privind protectia 

consumatorilor, Legii 449/2003 privind garantiile si drepturile asociate acestora si OG 99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor de piata. Aceste acte normative se aplica persoanelor fizice. 

Persoanelor juridice li se aplica prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil. 

 

2.1 Prezentul document” Termenii și condiții generale” este valabil din 01 ianuarie 2022 și va 

rămâne în vigoare până la revocare. Furnizorul va publica modificările ale acestui document pe site și 

va notifica Utilizatorii înregistrați și/sau Cumpărătorii anteriori cu privire la modificările survenite prin 

e-mail. Modificările nu afectează contractele încheiate anterior, adică modificările nu au efect 

retroactiv. 

 

2.2 Furnizorul își rezervă toate drepturile asupra site-ului, a oricărei părți a acestuia și asupra 

conținutului care apare pe acesta, precum și asupra distribuției paginii. Este interzisă descărcarea, 

stocarea electronică, procesarea și vânzarea conținutului sau a oricărei părți a conținutului care apare 

pe site fără acordul scris al Furnizorului. 

 

2.3 Furnizorul nu va fi răspunzător în legătură cu vânzarea și cumpărarea de produse, publicate pe 

alte site-uri care nu au legătură cu Furnizorul și care nu sunt operate de Furnizor. 

 

3. ÎNREGISTRARE/CUMPĂRARE  
3.1 Utilizatorul este obligat să furnizeze propriile sale date reale în timpul înregistrării/cumpărării. 

În cazul furnizării informațiilor neadevărate sau date de identificare care pot fi legate de o altă 

persoană, contractul electronic rezultat va fi nul. Furnizorul este exclus de orice răspundere, în cazul 

în care Utilizatorul folosește serviciile sale în numele altei persoane, cu datele altei persoane. 

 

3.2 Furnizorul nu va fi răspunzător pentru eventualele întârzieri de livrare, erori sau alte probleme 

ce decurg din introducerea de date incorecte și/sau ernonate de către Utilizator. Cu toate acestea, 

Furnizorul va informa Utilizatorii că după consultarea cu Utilizatorul și identificarea clară a erorii, acesta 

poate corecta datele introduse greșit în comandă, astfel încât facturarea și livrarea să se efectueze fără 

probleme.   

 

3.3 Furnizorul nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din uitarea parolei de către 

Utilizator sau punerea acesteia la dispoziția persoanelor neautorizate, din orice motiv care nu este 

imputabil Furnizorului (dacă există înregistrare pe site). 

 

4. GAMA DE PRODUSE, SERVICII DISPONIBILE ȘI PREȚURI 
4.1 Produsele afișate pot fi comandate online din magazinul online (în unele cazuri și telefonic). 

Prețurile afișate pentru produse sunt expimate în LEI și includ TVA-ul de 19% impus de lege, (iar dacă 

Furnizorul facturează fără TVA, prețurile sunt identice cu sumele de plată), însă nu includ taxele 

aferente livrării și eventualele comisioane aferente plății. Nu se va percepe separat nicio taxă de 

ambalare, cu excepția cazului în care Utilizatorul solicită ambalaje decorative sau alte ambalaje 

speciale. 

https://virtualjog.hu/
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4.2 Din magazinul online, Furnizorul indică în detaliu numele și descrierea produsului și afișează o 

fotografie a produselor (dacă este posibil). 

 

4.3 În cazul în care se introduce un preț promoțional, Furnizorul va informa desăvârșit Utilizatorii 

despre oferta specială și durata exactă a acesteia. Furnizorul acționează în mod legal în stabilirea 

prețurilor speciale, cu respectarea Hotărârii nr. 686 din 25 mai 2022 privind regulile detaliate de 

indicare a prețului de vânzare și a prețului unitar al produselor, precum și a tarifelor serviciilor. 

 

4.4 Dacă, în ciuda tuturor diligenței Furnizorului, pe interfața magazinului online s-a afișat un preț 

incorect, dintr-o posibilă eroare de sistem, apărând preț ”0 Lei” sau ”1 leu”, în acest caz Furnizorul  nu 

este obligat să confirme comanda la un preț incorect, dar are optiunea de a respinge și a oferi 

confirmare la pretul corect, în cunostinta căruia Utilizatorul are dreptul de a nu accepta oferta 

modificată. Prin pret incorect intelegem pretul la care antreprenorul nu are vointa contractuala de a 

încheia contractul.  

 

4.5 În conformitate cu prevederile legilor în vigoare din Codul civil, contractul se încheie prin 

exprimarea reciprocă și unanimă a voinței părților. Dacă părțile nu sunt în măsură să se pună de acord 

asupra termenilor contractului, adică nu există o declarație care să exprime voința părților reciproc și 

în unanimitate, atunci nu putem vorbi de un contract valabil încheiat, din care să decurgă drepturi și 

obligații. 

 

4.6 Furnizorul își rezervă dreptul de a aplica alte prețuri și reduceri la vânzarea produselor aflate 

în stocul magazinelor fizice. Așadar pot exista diferente de preturi și/sau reduceri care apar în 

magazinul online și în magazinele fizice. 

 

5. PROCEDURA DE COMANDĂ 
5.1  După înregistrare, utilizatorul întră în contul creat pe webshop/magazin online sau poate 

începe cumpărăturile fără înregistrare. 

5.2 Utilizatorul stabilește proprietățile și selectează numărul de produse care urmează să fie 

achiziționate.  

5.3 Utilizatorul adaugă produsele selectate în coș. Utilizatorul poate vizualiza conținutul coșului în 

orice moment făcând clic pe pictograma „coș de cumpărături”. 

5.4  Dacă ați finalizat cumpărăturile și nu mai doriți adăugarea altor produse, verificați numărul de 

produse pe   care doriți să le cumpărați. Puteți șterge conținutul coșului dumneavoastră 

făcând clic pe pictograma    „Șterge conținutul coșului”. Pentru actualizarea 

numărului de produse întroduse în coș, faceți clic pe    pictograma „Actualizare coș”. 

5.5  Utilizatorul introduce adresa de livrare și apoi selectează una dintre următoarele metode de 

livrare/plată: 

 

5.5.1 Metode de plată:  

 

a. Prin transfer bancar: Utilizatorul este obligat sa vireze contravaloarea produselor comandate 

in contul bancar din e-mailul de confirmare in termen de 3 zile. După intrarea sumei în contul 

bancar al furnizorului de servicii, Utilizatorul are dreptul de a primi produsul în modul specificat 

de el. Îndeplinirea comenzii se va efectua după primirea transferului, pe care îl solicităm să fie 

efectuat în contul bancar:  RO70BRDE320SV22717433200, banca BRD. 

https://virtualjog.hu/
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b. Plată online cu card bancar: Utilizatorul are opțiunea de a plăti contravaloarea totală a 

comenzii online cu un card bancar prin sistemul de plată securizat al furnizorului de servicii 

financiare utilizat de către Furnizor. 

 

5.5.2 Cheltuieli de transport:  

Costurile exacte de transport în funcție de dimensiunea și greutatea comenzii le găsiți pe 

următoarea pagină: Informații pentru clienți 

 

5.6 În cazul în care există o disfuncțiune a webshopului sau o eroare la produsele sau prețurile 

afișate, ne rezervăm dreptul de a face corecții. În acest caz, vom informa clientul cu privire la noile date 

imediat după recunoașterea sau modificarea erorii. Utilizatorul poate confirma ulterior comanda sau 

se poate retrage din contract.  

 

5.7  Suma totală de plată, calculată pe baza rezumatului comenzii și a scrisorii de confirmare, 

include toate costurile comenzii. Factura (și, dacă este cazul, certificatul de garanție) este inclusă în 

colet. Conform. Utilizatorul este obligat să inspecteze fără întârziere coletul, de preferat în fața 

curierului, la livrare, iar  în cazul constatării unei deteriorări la produse sau ambalaje, este obligat sa 

solicite întocmirea unui proces verbal de constatare defect. În caz de orice deteriorare sau defect 

Utilizatorul nu este obligat să accepte coletul. În cazul în care Utilizatorul nu inspectează coletul, acesta 

va încălca contractul și  va suporta consecințele (dificultatea de a dovedi starea produsului). 

Produsul(ele) vor fi livrate în zile lucrătoare între orele 8:00 și 17:00. 

 

5.8 După introducerea datelor Utilizatorul poate finaliza comanda printr-un clic pe butonul” 

trimite  comanda”, înainte însă are posibilitatea de a verifica datelele introduse, respectiv poate lăsa o 

observație legată de comanda sa, sau ne poate trimite prin e-mail alte solicitări sau doleanțe.  

 

5.9 Prin plasarea comenzii, Utilizatorul ia la cunoștință că se va genera obligație de plată. 

 

5.10 Corectarea erorilor de introducere date: Utilizatorul poate reveni oricând la faza anterioară, 

unde poate  corecta datele introduse. Concret: În timpul comandării este posibilă vizualizarea sau 

modificarea  conținutului coșului, în cazul în care coșul nu conține cantitatea dorită, utilizatorul 

poate introduce  numărul de bucăți necesare în câmpul de introducere a datelor din coloana de 

cantitate. Dacă Utilizatorul  dorește să șteargă produsele din coș, va face clic pe butonul 

„Stergere”. În timpul comenzii, Utilizatorul  are posibilitatea de a corecta/șterge în mod continuu 

datele introduse. 

 

5.11 Utilizatorul va primi o confirmare prin e-mail după plasarea comenzii. În cazul în care 

Utilizatorul nu  primește această confirmare în termenul prevăzut, în funcție de natura serviciului, dar 

nu mai târziu de  48 de ore de la plasarea comenzii de către Utilizator, Utilizatorul este eliberat 

de obligația de acceptare  ofertă sau de obligația contractuală. Comanda va fi considerată 

înregistrată de către Furnizor, respectiv  confirmarea acesteia livrată către Utilizator atunci 

când acestea devin disponibile pentru ambele părți.  Furnizorul este exclus de orice 

responsabilitate de confirmare în cazul în care confirmarea nu este primită  la timp deoarece 

Utilizatorul a furnizat o adresă de e-mail incorectă în timpul plasării comenzii sau nu  poate primi 

mesaj din cauza saturației spațiului de stocare aparținând contului său. 

 

5.12 Utilizatorul ia la cunoștință faptul că, mesajul de confirmare amintită în secțiunea anterioară 

este doar o  confirmare automată și nu constituie un contract. Contractul se încheie în momentul 

https://virtualjog.hu/
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în care Furnizorul  anunță Utilizatorul într-un alt e-mail cu privire la detaliile și îndeplinirea 

preconizată a comenzii, ulterior  confirmării automate mentionată la punctul anterior. 

 

6. PRELUCRAREA ȘI EXECUTAREA COMENZILOR 
6.1 Comenzile sunt procesate în ordinea înregistrării acestora, în zile lucrătoare și în timpul 

programului de  lucru. De asemenea, este posibilă plasarea unei comenzi și în afara orelor de 

procesare comenzi.  Comenzile plasate în afara programului de lucru, aceasta va fi procesată în 

următoarea zi lucrătoare. În  toate cazurile, serviciul pentru clienți al furnizorului vă va confirma 

electronic când va putea onora  comanda. 

 

6.2 Termen general de livrare, în 2-4 zile lucratoare de la încheierea contractului. 

 

6.3 În baza contractului de vânzare, Furnizorul este obligat să transfere dreptul de proprietate 

asupra bunurilor, iar Utilizatorul să plătească prețul de cumpărare și să preia bunurile comandate. 

 

6.4 Dacă vânzătorul este Intreprindere iar cumpărătorul este Consumator, iar vânzătorul se obligă 

să livreze bunul cumpărătorului, riscul de deteriorare trece la cumpărător atunci când cumpărătorul 

sau un terț desemnat de acesta intră în posesia bunului. Riscul de deteriorare trece la cumpărător în 

momentul predării bunului către transportator, dacă transportatorul a fost desemnat de către 

cumpărător, cu condiția ca transportatorul să nu fi fost recomandat de către vânzător. 

 

6.5 În cazul unei întârzieri a Furnizorului, Utilizatorul are dreptul de a stabili un termen 

suplimentar. În cazul în care vânzătorul nu execută comanda în termenul suplimentar, cumpărătorul 

are dreptul de a se retrage din contract. 

 

6.6 Utilizatorul are dreptul de a se retrage din contract fără a stabili un termen suplimentar dacă: 

(a) Furnizorul a refuzat executarea contractului; sau  

(b) contractul ar fi trebuit să fie executat la momentul convenit, sau din datorită specificul 

identificat al  produsului, acesta ar fi trebuit să fie efectuat în timpul specificat, și nu 

altcândva.  

 

6.7  În cazul în care Furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract deoarece 

produsul specificat în contract nu este disponibil, acesta va informa imediat Utilizatorul și va rambursa 

imediat suma plătită de către Utilizator, iar Furnizorul se va asigura ca Utilizatorul să își exercite 

celelalte drepturi prevăzute de lege în caz de executare defectuoasă. 

 

6.8 Furnizorul atrage atenția Utilizatorilor asupra faptului că în cazul în care Utilizatorul nu preia 

produsul (produsele) comandat(e), executat(e) în conformitate cu contractul (indiferent de 

modalitatea de plată), se consideră încălcarea contractului. 

 

Aceasta înseamnă că în conformitate cu regulile de administrare neautorizată, în cazul în care 

Consumatorul nu semnalează intenția de retragere (și nu face o declarație în sensul preluării 

produsului /produselor comandat/e), se vor valida Utilizatorului costurile standard de depozitare 

aferente produsului/ produselor și costul de transport (dus-întors).  

 

https://virtualjog.hu/
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Furnizorul atrage atenția Utilizatorilor asupra faptului că, pentru a pune în aplicare pretențiile sale 

legale, va recurge la avocații săi, astfel Utilizatorul va fi responsabil pentru plata altor costuri (judiciare) 

ce decurg din încălcarea contractului (chiar și a onorariilor precum și a cheltuielilor de executate). 

 

7. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT 
7.1 Conform Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului și Regulamentul 

45/2014 privind normele detaliate pentru contractele dintre consumator și întreprindere. 

consumatorul se poate retrage din contract fără a indica vreun motiv.  

 

Consumatorul își poate exercita dreptul de retragere sau de anulare  

a)  în cazul unui contract de vânzare,  

aa) în cazul achiziției unui produs,  

ab) în cazul achiziției de mai multe produse cu livrate la termene diferite, la ultimul produs livrat,  

ac) în cazul unui produs format din mai multe articole sau bucăți, la ultimul articol sau bucată 

livrată,  

ae) dacă produsul urmează să fie livrat în mod regulat într-o perioadă specificată, poate renunța 

la prima livrare în termen de 14 zile de la data primirii de către consumator sau de către un 

terț desemnat de consumator, altul decât transportatorul.    

 

În cazul în care Furnizorul nu respectă aceste informații, perioada de retragere de 14 zile va fi prelungită 

cu douăsprezece luni. În cazul in care Furnizorul furnizeaza informatiile in termen de 14 zile de la data 

primirii produsului sau incheierii contractului, dar in termen de 12 luni, perioada de retragere este de 

14 zile de la comunicarea acestor informatii. 

 

7.2 Consumatorul își poate exercita dreptul de retragere printr-o declarație clară în acest sens sau 

prin intermediul modelului de declarație prevăzut.  

 

7.3 Perioada deschisă pentru exercitarea dreptului de retragere expiră 14 zile de la data la care 

Consumatorul sau un terț, altul decât transportatorul desemnat de Consumator, preia produsul.  

 

7.4 Consumatorul își poate exercita dreptul de retragere inclusiv între data încheierii contractului 

și data primirii produsului. 

 

7.5 Costul de returnare a produsului trebuie suportat de către consumator, Furnizorul nu se 

angajează să suporte acest cost. 

 

7.6 În cazul exercitării dreptului de retragere, Consumatorului nu i se vor percepe alte costuri decât 

costul returnării produsului. 

 

7.7 Consumatorul nu are drept de retragere de la contract în cazul furnizării unor produse 

nefabricate sau confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod 

clar la cererea expresă a acestuia, sau în cazul unui produs care a fost expres adaptat/confecționat 

consumatorului. 

 

7.8 De asemenea, consumatorul nu își poate exercita dreptul de retragere în următoarele cazuri:  

a. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă 

executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a 

https://virtualjog.hu/
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confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după 

executarea completă a contractului de către profesionist; 

b. furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa 

financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul 

perioadei de retragere; 

c. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid; 

d. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a 

sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator; 

e. furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil 

amestecate cu alte elemente; 

f. furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii 

contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a 

căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le 

poate controla; 

g. în cazul unui contract de afaceri în care întreprinderea vizitează consumatorul la 

cererea expresă a consumatorului pentru a efectua lucrări urgente de reparații sau 

întreținere 

h. furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau 

personalizate în mod clar, ; 

i. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate 

care au fost desigilate după livrare; 

j. furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru 

furnizarea de astfel de publicaţii; 

k. contractele încheiate în cadrul unei licitaţii; 

l. prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de 

mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în 

cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică; 

m. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea 

a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat 

că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere. 

 

7.9 Furnizorul de servicii va rambursa consumatorului suma plătita, inclusiv taxa de livrare, imediat 

după  returnarea produsului si/sau primirea declaratiei de retragere în conformitate cu legislatia de 

mai sus, dar  nu mai tarziu de 14 zile de la data la care a luat la cunoștință despre retragerea de la 

contract a  consumatorului. 

 

7.10 Furnizorul rambursează sumele folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de 

consumator  pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu 

o altă modalitate de  plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de 

comisioane în urma rambursării. 

 

7.11 Consumatorul returnează produsele fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile 

de la data  la care acesta a comunicat Furnizorului decizia sa de retragere din contract. Termenul 

este respectat dacă  produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 

14 zile. 

 

7.12 În cazul unei retrageri de la contract efectuate în scris, este suficient să se trimită declarația de 

retragere în termen de 14 zile. 
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7.13 Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de 

expirarea perioadei  de 14 zile. Returnarea va fi considerată finalizată în termen dacă consumatorul 

trimite  produsul/produsele înainte de expirarea termenului. 

 

7.14 Consumatorul suportă doar costul direct al returnării produsului, cu excepția cazului în care 

Furnizorul a fost de acord să suporte acest cost. 

 

7.15 Furnizorul nu este obligat să ramburseze Consumatorului costurile suplimentare rezultate din 

alegerea unui alt mod de transport decât cel mai ieftin mod standard de transport oferit de Furnizor.  

 

7.16 Rambursarea poate fi amânată de către Furnizor până când bunurile au fost returnate sau 

Consumatorul a furnizat dovada că acestea au fost trimise: se va lua în considerare prima dintre cele 

două date. 

 

7.17 În cazul în care Consumatorul dorește să își exercite dreptul de retragere, acesta poate indica 

acest lucru în scris la una dintre datele de contact ale Furnizorului (fie cu ajutorul declarației anexate), 

telefonic sau chiar personal. În cazul unei sesizări scrise și trimise prin poștă se ține cont de data 

expedierii, iar în cazul unei sesizări telefonice se ia în considerare indicarea telefonică. Consumatorul 

poate returna produsul comandat Furnizorului prin postă, personal sau cu ajutorul unui serviciu de 

curierat. 

 

7.18 Consumatorul va fi răspunzător numai pentru deprecierea rezultată din utilizarea peste cea 

necesară pentru a determina natura, caracteristicile și funcționarea produsului. 

 

7.19 Regulamentul privind regulile detaliate pentru contractele dintre consumator și întreprindere 

este disponibil aici. 

 

7.20 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului este disponibilă: 

https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/consumerpro_consumer_law_tbd_ro.pdf  

 

7.21 Consumatorul poate contacta Furnizorul cu alte reclamații prin datele de contact din prezentul 

Regulament. 

 

7.22 Dreptul de retragere aparține numai Utilizatorilor care se califică drept consumatori conform 

Codului Civil. 

 

7.23 Dreptul de retragere nu se aplică întreprinderilor, și anume persoanelor care acționează în 

exercitarea profesiei, a unei activități independente sau a unei afaceri. 

 

7.24 (Aplicabil numai în cazul în care Furnizorul prestează și un serviciu pe lângă vânzare.) În cazul 

în care  consumatorul reziliază contractul încheiat la distanță după începerea executării, acesta este 

obligat să plătească o taxă proporțională cu serviciul prestat până la momentul notificării 

Intreprinderii. Suma care trebuie plătită proporțional de către consumator se stabilește pe baza sumei 

totale a contraprestației prevăzute în contract, plus taxa pe valoarea adăugată. În cazul în care 

consumatorul dovedește că suma totală astfel determinată este excesivă, suma proporționată se 

calculează pe baza valorii de piață a serviciilor prestate până la data încetării contractului.) 
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7.25 Procedura de exercitare a dreptului de retragere: 

 

7.25.1 În cazul în care Consumatorul dorește să-și exercite dreptul de retragere, acesta este 

obligat să-și indice intenția de retragere la datele de contact ale Furnizorului.  

 

7.25.2 Consumatorul își exercită dreptul de retragere în termenul limită dacă trimite 

declarația de retragere înainte de expirarea celei de-a 14-a zi de la primirea produsului. În cazul 

unei retrageri scrise, este suficient să trimiteți declarația de retragere în termen de 14 zile. În 

cazul sesizării prin poștă se va lua în considerare data expedierii și, în cazul sesizării prin e-mail, 

ora trimiterii e-mailului. 

 

7.25.3 Consumatorul returnează produsele fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 

14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din 

contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte 

de expirarea perioadei de 14 zile (deci nu este necesar sosirea produselor în 14 zile). Clientul 

suportă costurile ivite în legătură cu returnarea mărfurilor ca urmare a exercitării dreptului de 

retragere. 

 

7.25.4 Furnizorul nu este obligat să ramburseze Consumatorului costurile suplimentare 

rezultate din alegerea unui alt mod de transport decât cel mai ieftin mod standard de transport 

oferit de Furnizor. Consumatorul își poate exercita dreptul de retragere inclusiv între data 

încheierii contractului și data primirii produsului. 

 

7.25.5 In cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple 

care vor fi livrate separat, cumparatorul isi poate exercita dreptul de retragere in termen de 

14 zile, care va fi calculat de la primirea ultimului produs livrat.  

 

8. GARANȚIE, VALABILITATE  
8.1 Executare defectuoasă 

Se consideră executare defectuoasă din partea Furnizorului dacă servciul nu îndeplinește cerințele de 

calitate stabilite în contract sau în lege la momentul executării. Furnizorul nu execută defectuos dacă 

titularul dreptului cunoștea eroarea la momentul încheierii contractului sau ar fi trebuit să cunoască 

eroarea la momentul încheierii contractului. 

 

Clauzele din contractul încheiat între un consumator și întreprindere care derogă de la dispozițiile 

prezentului capitol referitoare la garanția șis valabilitatea bunurilor în detrimentul consumatorului este 

nulă. 

 

Drepturile multiple de garanție se aplică numai Utilizatorilor care se califică drept consumatori în 

conformitate cu Codul civil. 

 

Utilizator considerat ca fiind Intreprindere: o persoană care acționează în exercitarea profesiei sale, a 

unei activități independente sau a unei afaceri. 

 

8.2 Garanția de bună funcționare 

 

8.2.1 În ce cazuri își poate exercita Utilizatorul dreptul la garanție de bună funcționare? 
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În cazul executării defectuoase de către Furnizor, Utilizatorul poate revendica garanția de bună 

funcționare împotriva Furnizorului în conformitate cu regulile Codului civil. 

8.2.2 Ce drepturi are Consumatorul la revendicarea garanția de bună funcționare? 

Utilizatorul poate opta pentru următoarele pretenții de garanție: poate solicita repararea sau 

înlocuirea, cu excepția cazului în care îndeplinirea unei cereri selectate de utilizator ar fi 

imposibilă sau ar implica un cost suplimentar disproporționat pentru Întreprindere, în 

comparație cu satisfacerea unei alte cereri. Dacă nu a solicitat sau nu a putut solicita reparația 

sau înlocuirea, va putea solicita o reducere proporțională a contraprestației sau repararea 

defectului de către Utilizator pe cheltuiala Intreprinderii. De asemenea, Utilizatorul poate 

transfera de la unul dintre drepturile sale de garanție alese la altul, dar costul transferului va fi 

suportat de Utilizator, cu excepția cazului în care a fost justificat sau motivul a fost invocat de 

către Intreprindere. 

8.2.3 Care este termenul limită pentru Utilizatorul de a solicita executarea de garanției de 

bună funcționare? 

Utilizatorul (dacă este considerat consumator) este obligat să raporteze defectul imediat după 

descoperirea acestuia, dar nu mai târziu de două luni de la descoperirea defectului. Cu toate 

acestea, Utilizatorul nu își va putea exercita drepturile de garanție dincolo de perioada de 

prescripție de doi ani de la executarea contractului (1 an pentru Intreprinderi sau produse 

second-hand). (Pentru produsele cu dată de expirare, garantia este valabila până la sfârșitul 

datei de expirare). 

 

8.2.4 Cui va putea revendica garanția? 

 Utilizatorul poate solicita validarea garanției Furnizorului.  

 

8.2.5 Care sunt celelalte condiții pentru aplicarea drepturilor de garanție (dacă Utilizatorul 

se califică drept consumator)? 

În termen de șase luni de la efectuare, nu există alte condiții pentru executarea cererii de 

garanție decât notificarea erorii, în cazul în care Utilizatorul dovedește că produsul sau serviciul 

a fost furnizat de către compania care operează magazinul online. Cu toate acestea, după 

expirarea celor șase luni de la prestare, Utilizatorul este obligat să dovedească că defectul 

recunoscut de Utilizator exista deja la momentul executării. 

 

8.3 Garanția legală de conformitate 

 

8.3.1 În ce cazuri își poate exercita Utilizatorul drepturile de Garanția legală de conformitate. 

În cazul unui defect al produsului Utilizatorul poate, la alegerea sa, să solicite o revendicare 

pentru o garanție garanție de conformitate sau garanție de reparare.  

 

8.3.2 Ce drepturi are Utilizatorul pe baza revendicării sale de garanție conformitate? 

Ca pretenție de garanție de conformitate, Utilizatorul poate solicita doar repararea sau 

înlocuirea unui produs defect. 

 

8.3.3 În ce cazuri un produs poate fi considerat defect? 

Un produs este defect dacă nu îndeplinește cerințele de calitate în vigoare la momentul 

introducerii pe piață sau dacă nu are caracteristicile specificate de producător. 

 

8.3.4 Care este termenul limită pentru Utilizatorul de a solicita executarea de garanției 

conformitate? 
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Utilizatorul poate revendica cererea de garanție conformitate a produsului în termen de doi 

ani de la introducerea produsului pe piață de către producător. La expirarea acestui termen, 

acesta va înceta să mai aibă dreptul de a face acest lucru. 

 

8.3.5 Împotriva cui și în ce alte condiții puteți revendica garanția de conformitate a 

produsului? 

Garanția de conformitate se va revendica numai împotriva producătorului sau distribuitorului 

bunului. În cazul unei solicitări de garantare, Utilizatorul trebuie să dovedească defectul 

produsului. 

 

8.3.6 În ce cazuri producătorul (distribuitorul) este eliberat de obligația de garanție de 

conformitate a produsului? 

Producătorul (distribuitorul) este eliberat de obligația de garanție a produsului numai dacă 

poate dovedi că: 

– Produsul nu a fost fabricat sau comercializat în cadrul activității sale, sau 

– Defectul nu era detectabil la momentul introducerii pe piață în lumina cunoștințelor științifice 

și tehnice, sau 

– defectul produsului se datorează aplicării unei legislații sau a unui regulament oficial 

obligatoriu. 

 

Este suficient ca producătorul (distribuitorul) să dovedească unul dintre motive pentru a fi scutit de 

obligația garanției.  

De reținut faptul că, din cauza aceluiași defect, nu se va putea solicita garanția de conformitate și 

garanția de reparare în același timp. Cu toate acestea, dacă cererea de garanție de reparare a 

produsului a fost aplicată cu succes, se va putea face cererea de garanție de conformitate împotriva 

producătorului pentru produsul înlocuit sau piesa reparată. 

 

8.4 Garanția (in cazul unui produs nou) 

8.4.1 În ce cazuri își poate exercita Consumator dreptul la garanție? 

În cazul unei executări defectuoase, Furnizorul este obligat să ofere garanție, în conformitate 

cu Decretul privind garanția obligatorie pentru anumite bunuri de larg consum, dacă 

utilizatorul se califică drept consumator. 

 

Perioada de garanție începe din ziua livrării produsului către consumator sau, data de la data 

punerii în funcțiune, efectuată de Furnizorul sau de mandatarul acestuia. 

 

În cazul în care consumatorul pune în funcțiune produsul de consum în mai mult de șase luni 

de la livrare, data de începere a perioadei de garanție este data livrării produsului de consum. 

 

Consumatorul poate, la alegerea sa, să solicite reparația direct la sediul social al Furnizorului, 

la oricare dintre punctele de lucru, sucursalele acestuia și la serviciul de reparații indicat de 

companie pe certificatul de garanție de garanție.  Pe baza revendicării garanției, reclamantul 

poate opta pentru 

 

a. repararea sau înlocuirea, cu excepția cazului în care executarea garanției alese este 

imposibilă sau ar duce la   un cost suplimentar disproporționat pentru 

furnizor față de executarea unei alte garanții, ținând cont de  valoarea serviciului în 
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stare bună, de gravitatea încălcării și a prejudiciilor cauzate prin îndeplinirea dreptului 

de  garanție; 

 

b. poate cere o reducere proporțională a contraprestației, să dispună remedierea 

defectului pe cheltuiala proprie a debitorului sau se poate retrage din contract dacă 

debitorul nu a întreprins reparația sau înlocuirea sau (...) este în imposibilitatea de a 

îndeplini această obligație, sau interesul său de reparare sau înlocuire a încetat. 

 

Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este 

minoră. 

 

În conformitate cu Decretul privind Regulile de procedură pentru gestionarea cererilor de garanție și 

valabilitate pentru bunurile vândute în baza unui contract între un consumator și o întreprindere, 

Furnizorul se va strădui să efectueze reparația sau înlocuirea în termen de maximum 15 zile. Dacă 

durata reparației sau înlocuirii este depășește 15 zile, Furnizorul este obligat să informeze 

consumatorul cu privire la durata estimată a reparației sau înlocuirii. Informațiile vor fi furnizate cu 

acordul prealabil al consumatorului, prin mijloace electronice sau prin orice alt mijloc agreat de către 

consumator. 

 

 8.4.2 Dacă se dovedește că produsul nu poate fi reparat 

Dacă la prima reparație a produsului de larg consum în perioada de garanție se constată de 

către Furnizorul că produsul de larg consum nu poate fi reparat, Furnizorul este obligat să 

înlocuiască produsul de larg consum în termen de 8 zile, dacă nu se prevede altfel de către 

consumator. În cazul în care nu este posibilă schimbarea bunurilor de consum, Furnizorul este 

obligat să restituie consumatorului prețul de achiziție în termen de 8 zile. 

 

 8.4.3 Dacă produsul se defectează a patra oară 

În cazul în care bunurile de consum se defectează din nou după 3 reparații în perioada de 

garanție - în cazul în care consumatorul nu solicită o reducere proporțională a prețului de 

achiziție și consumatorul nu dorește să repare sau să repare bunurile de larg consum pe 

cheltuiala companiei, Furnizorul este obligat să înlocuiască bunurile de consum în termen de 8 

zile. În cazul în care nu este posibilă înlocuirea bunurilor de larg consum, Furnizorul este obligat 

să restituie consumatorului prețul de achiziție în termen de 8 zile. 

 

 8.4.4 Dacă produsul nu poate fi reparat în termen de 30 de zile 

În cazul în care produsul de consum nu este reparat până în a 30-a zi de la notificarea cererii 

de reparare către Furnizorul, Furnizorul de servicii va înlocui produsul de consum în termen de 

8 zile de la expirarea perioadei de treizeci de zile, dacă nu se prevede altfel de către 

consumator. Dacă nu este posibilă înlocuirea bunurilor de larg consum, Furnizorul de servicii 

este obligat să ramburseze consumatorului prețul de achiziție în termen de 8 zile de la 

expirarea perioadei de reparație de treizeci de zile. 

 

8.5 Când este exonerat afacerea de obligațiiile de garantare? 

 

Furnizorul de servicii este exonerat de obligația de garantare numai dacă dovedește faptul că, cauza 

defectului a survenit după executare.  
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Furnizorul nu trebuie să acorde garanție după perioada de garanție (durata de viață estimată de 

profesionist) pentru daune rezultate din uzura naturală. 

 

În plus, Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din manipularea 

necorespunzătoare sau neglijentă, utilizarea excesivă sau alte efecte decât cele specificate sau alte 

utilizări necorespunzătoare a produselor după transferul riscului de deteriorare. 

 

În cazul în care consumatorul pretinde o înlocuire în termen de trei zile lucrătoare de la data achiziției 

(punerea în funcțiune) din cauza unui defect al produsului de larg consum, Furnizorul de servicii este 

obligat să înlocuiască produsul de larg consum, cu condiția ca defectul să împiedice utilizarea 

prevăzută. 

 

9. PROCEDURA DE VALIDARE A GARANȚIEI (PENTRU UTILIZATORII 

CONSUMATORI) 
9.1 Contractul încheiat între consumator și o întreprindere, acordul părților nu poate abate de la 

prevederile regulamentului în detrimentul consumatorului. 

 

9.2 Responsabilitatea consumatorului este să facă dovada încheierii contractului (prin factură sau 

chiar doar o chitanță). 

 

9.3 Costurile aferente îndeplinirii obligației de garantare vor fi suportate de către Furnizor 

 

9.4 Furnizorul este obligat să intocmească proces verbal privind notificarea de revendicare a 

garanției de către consumator.  

 

9.5 O copie a procesului verbal va fi furnizată consumatorului fără întârziere și într-o manieră 

verificabilă. 

 

9.6 În cazul în care Furnizorul nu este în măsură să declare îndeplinirea garanției consumatorului 

sau refuzu garanției în momentul notificării de către consumtor, acesta va notifica consumatorului 

poziția sa în termen de cinci zile lucrătoare într-un mod verificabil, inclusiv motivul respingerii și 

posibilitatea de recurs la organul de conciliere. 

 

9.7 Furnizorul este obligat să păstreze procesul verbal timp de trei ani de la data întocmirii acestuia 

și să îl prezinte la solicitarea autorității de control. 

 

9.8 Furnizorul se va strădui să efectueze reparația sau înlocuirea în termen de maximum 

cincisprezece zile. În cazul în care durata reparației sau înlocuirii depășește 15 zile, Furnizorul este 

obligat să informeze consumatorul despre durata estimată a reparației sau înlocuirii. Informațiile vor 

fi furnizate cu acordul prealabil al consumatorului, prin mijloace electronice sau prin orice alt mijloc 

agreat de către consumator. 
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10. DISPOZIȚII DIVERSE  
10.1 Furnizorul are dreptul de recurge la un colaborator pentru a-și îndeplini obligațiile. Furnizorul 

poartă întreaga responsabilitate pentru comportamentul ilegal al colaboratorului, ca și cum ar fi comis 

el însuși comportamentul ilegal. 

 

10.2 Dacă oricare parte a acestor Termeni devine invalidă, ilegală sau inaplicabilă, aceasta nu va 

afecta valabilitatea, legalitatea și caracterul executoriu al părților rămase. 

 

10.3 În cazul în care Furnizorul nu își exercită dreptul conform Regulamentului, neexercitarea 

dreptului nu va fi considerată o renunțare la drept. Renunțarea la orice drept va intra în vigoare numai 

cu o notificare scrisă expresă în acest sens. Faptul că Furnizorul nu respectă cu strictețe niciuna dintre 

condițiile sau prevederile esențiale ale Regulamentelor nu înseamnă că renunță la respectarea strictă 

a condiției sau stipulației date la o dată ulterioară. 

 

10.4 Furnizorul și Utilizatorul vor încerca să își rezolve litigiile pe cale amiabilă. 

 

10.5 Părțile declară că magazinul online al Furnizorului funcționează și este gestionat în Ungaria. 

Întrucât site-ul poate fi vizitat din alte țări, utilizatorii recunosc în mod expres că legea aplicabilă în 

raport cu utilizatorul și Furnizorul este legea maghiară. Dacă utilizatorul este un consummator instanța 

de la domiciliul pârâtului (consumatorului) are competență exclusivă asupra consumatorului în litigiile 

care decurg din prezentul contract. 

 

10.6 Furnizorul nu aplică diferite condiții generale de acces pentru accesul la produsele din 

magazinul online din motive legate de cetățenia, rezidența sau locul de reședință al Utilizatorului. 

 

10.7 Furnizorul- în privința metodelor de plată pe care le-a acceptat- nu va aplica tranzacției de 

plată condiții diferite din motive legate de cetățenia, rezidența sau locul de reședință utilizatorului, 

locul gestiunii contului de plată, rezidența prestatorului de servicii de plată sau locul emiterii 

instrumentului alternativ de plată în numerar în Uniunea Europeană.  

10.8 Furnizorul de servicii trebuie să respecte măsurile împotriva restricțiilor nejustificate de 

conținut teritorial și a altor forme de discriminare bazate pe naționalitatea, locul de reședință sau 

rezidența cumpărătorului în cadrul pieței interne, respectiv prevederile Regulamentului (CE) nr. 

2006/2004. și (UE) 2017/2394 și 2009/22 REGULAMENTUL (UE) 2018/302 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Directivei.  

 

11. PROCEDURA DE GESTIONARE A RECLAMAȚIILOR (pentru utilizatori 

considerați consumatori) 
11.1 Scopul Furnizorului este de a onora toate comenzile la calitatea corespunzătoare, cu satisfacția 

deplină a clientului. În cazul în care Utilizatorul totuși doreste să depună alte plăngeri cu privire la 

contract sau executarea acestuia, acesta poate face acest lucru la numărul de telefon, adresa de e-mail 

sau la adresa postală de mai sus. 

 

11.2 Furnizorul de servicii va investiga imediat reclamația verbală și o va remedia după caz. În cazul 

în care clientul nu este de acord cu gestionarea reclamației sau nu este posibilă investigarea imediată 

a reclamației, Furnizorul va intocmi imediat proces-verbal în acest și va furniza o copie clientului. 

 

https://virtualjog.hu/
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11.3 Furnizorul va răspunde la reclamația scrisă în termen de 30 de zile în scris. Acesta indică 

motivele respingerii reclamației. Furnizorul va păstra procesul verbal de reclamație și o copie a 

răspunsului timp de 3 ani și o va prezenta autorităților de control la cerere. 

 

11.4 De reținut faptul că, în cazul în care reclamația consumatorului este respinsă, se va putea iniția 

procedură oficială pentru litigii sau de mediere, după cum urmează: 

 

11.5 Consumatorul poate depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului: 

https://anpc.ro/articol/588/comisariate-regionale-comisariate-judetene  

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek  

 

11.6 În cazul unei reclamații din partea Consumatorului, acesta are posibilitatea de a contacta o 

societate de mediator, ale cărui date de contact se găsesc aici: 

 

11.7 Societatea de mediere are competența de a soluționa litigiile între consumator și furnizor în 

afara instanței. Sarcina mediatorului este de a încerca să ajungă la o înțelegere între părți în vederea 

soluționării litigiului, în caz de ineficiență acesta va decide asupra problemei în vederea asigurării 

aplicării simple, rapide, eficiente și rentabile a drepturilor consumatorului.  La cererea consumatorului 

sau a Furnizorului, mediatorul va consilia cu privire la drepturile și obligațiile consumatorului. 

 

11.8 În cazul unui litigiu transfrontalier privind un contract de vânzare online sau un contract de 

servicii online, este competent organul de conciliere operat de camera desemnată prin decret al 

ministrului responsabil cu protecția consumatorilor. 

 

11.9 În cazul unei plângeri din partea consumatorilor, se poate utiliza platforma UE de soluționare 

a litigiilor online. Utilizarea platformei necesită o înregistrare simplă în sistemul Comisiei Europene 

făcând clic aici. După înregistrare, consumatorul își poate depune reclamația prin intermediul site-ului 

online la http://ec.europa.eu/odr  

 

11.10 Furnizorul este obligat să coopereze în cadrul procedurii comisiei de conciliere. În acest 

context, transmite răspunsul său organului de conciliere și asigură participarea persoanei 

imputernicite să cadă de comun acord la audiere. În cazul în care sediul social sau sediul întreprinderii 

nu este înregistrat în județul în care funcționează organul de conciliere cu competență teritorială, 

obligația întreprinderii de a coopera se extinde pentru a oferi posibilitatea încheierii unui acord scris 

în conformitate cu nevoile consumator. 

 

11.11 În cazul în care consumatorul nu se adresează unui organ de conciliere sau procedura este 

nereușită, consumatorul are posibilitatea de a se adresa instanței pentru soluționarea litigiului. 

Acțiunea se va iniția printr-o cerere care conține următoarele informații: 

 

• instanța de judecată  

• numele, domiciliul, statutul juridic al părților și al reprezentanților acestora, precum și litigiile 

acestora  

• dreptul ce se cer a fi executate, cu precizarea faptelor și probelor pe care se întemeiază; 

• datele din care se poate stabili competența instanței de judecată; 

 

Cererea trebuie să fie însoțită de înscrisul sau de o copie a acestuia, al cărui conținut este invocat ca 

probă doveditoare.  

https://virtualjog.hu/
https://anpc.ro/articol/588/comisariate-regionale-comisariate-judetene
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
http://ec.europa.eu/odr
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12. DREPTURILE DE AUTOR  
12.1 Întrucât site-ul https://www.diego.ro/, se califică drept operă cu drepturi de autor, este 

interzisă descărcarea  (duplicarea) conținutului sau al oricărei părți al acestuia, care apare pe site-ul 

https://www.diego.ro/ sau retransmiterea acesteia către public, utilizarea lui în orice alt mod, stocarea 

electronică, prelucrarea și vânzarea acestuia fără acordul scris al Furnizorului de servicii. În același timp, 

utilizatorul poate descărca Termeni și condiții și Protecția a datelor personale/Politica de 

confidențialitate fără nici-o condiție și restricție și le poate stoca sub orice formă. 

 

12.2 Chiar si cu acordul scris, orice material poate fi preluat de pe site-ul https://www.diego.ro/, 

numai cu referire la site-ul menționat.  

 

12.3 Furnizorul își rezervă toate drepturile asupra tuturor elementelor serviciilor sale, a numelor de 

domain, a numelor    de domain secundare formate și a spațiului publicitar de pe 

Internet. 

 

12.4 Adaptarea sau decriptarea conținutului sau părților site-ului https://www.diego.ro/ este 

interzisă; utilizarea neloială   a ID-urilor de utilizator și a parolelor; utilizarea oricărori 

aplicații prin care ar fi posibilă modificarea sau indexarea    site-ul 

Https://www.diego.ro/ sau orice parte a acestuia.  

 

12.5 Site-ul https://www.diego.ro/ este protejat prin dreptul de autor, utilizarea sa este posibilă 

numai cu acordul scris al Furnizorului de servicii, cu excepția linkului.  

 

12.6 Utilizatorul va lua la cunoștință că, în cazul utilizării fără autorizare, Furnizorul are dreptul la 

penalități. Valoarea penalității este de 200 EUR brut per imagine și 70 EUR brut per cuvânt. Utilizatorul 

va lua la cunoștință că această penalizare nu este excesivă și navighează pe site având în vedere acest 

lucru. În cazul încălcării drepturilor de autor, Furnizorul folosește un certificat notarial de fapt, a cărui 

valoare este transmisă și utilizatorului care încalcă drepturile. 

 

13. PROTECȚIA DATELOR  
 

Informațiile privind protecția datelor pesonale (Politica de confidențialitate) sunt disponibile pe 

pagina: Protecția datelor 

 

 

 

Dabas, 01 ianuarie 2022 

  

https://virtualjog.hu/
https://www.diego.ro/
https://www.diego.ro/
https://www.diego.ro/
https://www.diego.ro/
https://www.diego.ro/
https://www.diego.ro/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fdevsk.diego.hu%2Fmedia%2Fproductattachments%2Ffiles%2FGDPR_Informare_privind_DIEGO_RO.pdf&clen=761746&chunk=true
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Formular de retragere din contract 
(completați și returnați numai dacă doriți să vă retrageți din contract) 

Conform Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului și Regulamentul 45/2014 
privind   normele detaliate pentru contractele dintre consumator și întreprindere. 
consumatorul se poate retrage din  contract și poate returna produsul comandat fără a indica 
niciun motiv în termen de 14 zile de la primirea  produsului comandat.  

Destinatar:  
SC. DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
adresa: Ungaria, 2372 Dabas, Beton út 26. 
contact@diego.ro, webshop@diego.ro 
Tel.: 0770 462 375 

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea 
următoarelor produse: 

Numele cumpărătorului:   

Adresa cumpărătorului:   

Identificare comandă (nr. comandă):    

Data preluării produsuui/produselor:   

Denumirea produsului/produselor, cantitate: 

  

  

Nr. factură comandă: 

  

Date pt. restituirea contravalorii: 

Titularul contului bancar:    

Denumirea băncii:    

 Cont bancar: 

                               -                                         - 

Magazinul web DIEGO nu este responsabil pentru transferurile incorecte rezultate dintr-un 
număr de cont bancar incorect, ilizibil. 

Data:                         -               - 

          ………………………………………………… 

Semnătură 

 

https://virtualjog.hu/

