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POLITICA DE RETUR A PRODUSELOR HUMA BEAUTY 

 

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR ÎN CAZUL EXERCITĂRII DREPTULUI DE RETRAGERE 

 

OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI (PROFESIONISTULUI / COMERCIANTULUI) 

Vânzătorul Huma Beauty se obligă să ramburseze toate sumele pe care le-a primit din partea 

Cumpărătorului cu titlu de plată a produselor și serviciilor, cu excepția, după caz, a costurilor livrării, fără 

întârziere nejustificată în termen de 14 zile calendaristice începând de la data la care este informat pe 

orice cale de decizia de retragere din contract a Cumpărătorului. 

Vânzătorul se obligă să ramburseze contravaloarea comenzii în condițiile stabilite, cu condiția de a nu 

cădea în sarcina Vânzătorului plata de comisioane suplimentare ori alte cheltuieli excesive și nerezonabile 

în urma rambursării. Vânzătorul nu va fi obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazurile în care 

Cumpărătorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât cel standard oferit de Vânzător. 

În situația în care Cumpărătorul s-a oferit să returneze el însuși produsele, în cazul contractelor de 

vânzare - cumpărare, Vânzătorul poate amâna rambursarea sumelor până la data recepționării efective 

a produselor care au făcut obiectul contractului sau până la momentul primirii unei dovezi din partea 

Cumpărătorului potrivit căreia acesta a transmis produsele către Vânzător.   

  

OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI (CONSUMATORULUI) 

 

Cumpărătorul se obligă să returneze toate produsele în decurs de cel mult 14 zile de la data la care 

acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din contract în condițiile prevăzute de prezentele 

Termene și Condiții. În acest sens, Cumpărătorul va înmâna Vânzătorului sau unei persoane autorizate 

de acesta toate produsele care fac obiectul acordului de retragere din contract. Termenul prevăzut pentru 

exercitarea dreptului de retragere este respectat numai dacă produsele sunt returnate de către 

Cumpărător înainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice. 

Dacă vă retrageţi din contract, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, cu 

excepția costurilor livrării, precum și a costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă 

modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate 

şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia 

dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi 

modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat 

acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca 

urmare a unei astfel de rambursări. 
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Vă rugăm să rețineți că putem amâna rambursarea sumelor până la data la care recepționăm înapoi 

produsele sau până la momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă 

data cea mai apropiată. Va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor, aferente modalității 

de livrare aleasă (poștă sau curier rapid). În orice caz, costul aproximativ este estimat la maximum 100 

lei. Vom recupera produsele şi vom suporta costurile aferente în cazul în care produsele comandate, 

prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă sau curier rapid şi au fost livrate la domiciliul 

dumneavoastră în momentul încheierii contractului. 

Cumpărătorul este pe deplin responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultate ca 

urmare a manipulării defectuoase în contradicție cu specificațiile prevăzute în manualele de instrucțiuni 

de folosire. În toate cazurile potrivit legii, diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă 

pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere. 

Vânzătorul va fi în toate cazurile îndreptățit să facă dovada diminuării valorii produselor achiziționate prin 

orice mijloace de probă, inclusiv expertize tehnice și de specialitate, precum și alte rapoarte similare de 

către personal specializat și autorizat potrivit legii.  

 

BUNURI/SERVICII INCOMPATIBILE CU EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE 

 

EXCEPTĂRI DE LA DREPTUL DE RETRAGERE 

 

Potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate 

cu profesioniștii, sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9 - 15 în ceea ce privește 

contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale următoarele: 

 

a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a 

început cu acordul prealabil expres al Consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat 

cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a 

contractului de către Profesionist; 

b) furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe 

care Profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere; 

c) furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de Consumator sau 

personalizate în mod clar; 

d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid; 

e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau 

din motive de igienă și care au fost desigilate de Consumator; 

f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate 

cu alte elemente; 

g) contractele în cazul cărora Consumatorul a solicitat în mod special Profesionistului să se 

deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, 

cu ocazia unei astfel de vizite, Profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în 
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mod expres de Consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile 

pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică 

respectivelor servicii sau produse suplimentare; 

h) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au 

fost desigilate după livrare; 

i) furnizarea de ziare periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea 

de astfel de publicații; 

j) contractele încheiate în cadrul unei licitații; 

k) furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început 

cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat 

cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere. 

 

PROCEDURA DE RETUR 

a) CONSULTAREA POLITICILOR WEBSITE-ULUI 

 

Poți consulta individual toate politicile website-ului Huma Beauty accesând pagina principală 

www.humabeauty.ro și coborând la subsolul. Acolo sunt afișate la loc lizibil toate politicile în 

vigoare utilizate de către Huma Beauty. 

 

În situația în care apreciați că aveți nevoie de lămuriri suplimentare, vă rugăm să ne contactați 

prin intermediul corespondenței electronice la adresa contact@humabeauty.ro. Un consultant al 

Huma Beauty va prelua cererea dvs. în cel mai scurt timp și vă va oferi toate informațiile 

necesare cu privire la politicile noastre de retur a produselor comandate prin intermediul 

website-ului Huma Beauty. 

 

b) COMPLETAREA ȘI TRANSMITEREA FORMULARULUI DE RETUR A PRODUSELOR 

Pentru a vă prevala de dreptul de retragere puteți completa formularul de retur disponibil pe 

site-ul Huma Beauty pe care să ni-l transmiteți de preferat prin intermediul coresponenței 

electronice la adresa contact@humabeauty.ro (cea mai rapidă cale de comunicare) sau prin 

poștă, la adresa sediului profesional indicat în antet. 

Rețineți faptul că nu sunteți obligat să completați formularul de retur, este suficient să ne 

transmiteți chiar și în scris solicitarea dvs. prin intermediul corespondenței electronice, însă vă 

rugăm să precizați toate detaliile necesare pentru identificarea rapidă a comenzii dvs. plasate pe 

website-ul Huma Beauty. 

 

c) PREGĂTIREA PRODUSELOR PENTRU EXPEDIERE 

 

În cazul în care ați transmis către Huma Beauty solicitarea dvs. în termenul legal de retragere 

din contract veți fi informat în cel mai scurt timp despre procedura de expediere și retur a 

produselor comandate.  
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Coletele expediate înapoi către Vânzător cu plata transportului la destinatar vor fi refuzate în 

condițiile legii și potrivit prezentei politici de retur a produselor. Veți indica curierului faptul că 

plata transportului se va face de către dvs. (expeditor), coletele transmise cu plata la destinatar 

vor fi refuzate și nu vor fi preluate. 

 

Coletul trebuie să conțină obligatoriu produsul sau produsele comandate în condițiile prevăzute 

în prezenta politică pe care doriți să le returnați, ambalate în mod corespunzător, cu bulă 

protectoare (după caz) pentru a nu se deteriora pe parcursul transportului, într-o cutie închisă 

cu bandă adezivă. De asemenea, veți adăuga în colet inclusiv toate documentele însoțitoare și 

accesoriile produselor principale (spre exemplu, cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ: capace, 

pensule, sticle, rezerve etc). În cazul în care, în cadrul unei oferte sau campanii promoționale ați 

beneficiat de produse promo sau cadou, va trebui să le returnați și pe acestea în stare intactă.  

 

Recomandăm să atașați în colet inclusiv formularul de retur disponibil pe website-ul Huma 

Beauty, completat și semnat olograf (de mână) de către dvs. 

 

Partenerii noștri responsabili cu expedierea coletelor vor putea fi contactați de către dvs. 

telefonic pentru a prelua coletul într-o zi și la o oră stabilită de comun acord cu aceștia, însă cu 

respectarea intervalului prevăzut de lege pentru exercitarea dreptului de retur. Veți primi toate 

datele de contact ale partenerilor noștri în timp util, la momentul confirmării primirii solicitării de 

retur a produselor. 

 

d) PREDAREA COLETULUI PENTRU RETUR LA VÂNZĂTOR / COMERCIANT 

 

După stabilirea de comun acord între dvs. și curier a datei și orei pentru ridicarea coletului, veți 

fi contactat(ă) de regulă în aceeași zi sau în zilele imediat următoare pentru îndeplinirea 

formalităților de expediere a coletului.  

 

Va trebui să achitați direct curierului contravaloarea expedierii coletului către Huma Beauty și să 

indicați datele de identificare ale comerciantului și următoarea adresă la care se va expedia 

coletul dvs, respectiv: 

 

MUNTEAN GEORGIANA CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (HUMA BEAUTY) 

Municipiul Oradea, Str. Primăriei nr. 62, județul Bihor. 

Număr de contact: 0740 583 759 

Adresa de corespondență electronică: contact@humabeauty.ro 

 

e) RECEPȚIA COLETULUI DE CĂTRE HUMA BEAUTY 

 

În momentul în care coletul dvs. a ajuns înapoi la Huma Beauty, acesta va fi repartizat 

departamentui responsabil de recepția cantitativă și calitativă a produselor returnate.  

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cadrul acestei proceduri pentru protecția sănătății 

umane a clienților noștri, recepția cantitativă și calitativă a produselor returnate este foarte atent 
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monitorizată. În cadrul aceste etape Huma Beauty, prin intermediul persoanelor responsabile de 

verificarea cantitativă și calitativă a produselor vor proceda în mod corespunzător conform 

normelor stabilite de verificare ale produselor dacă produsele returnate îndeplinesc toate 

condițiile de retur.  

 

Dat fiind natura bunurilor ce fac obiectul comercializării, respectiv produse cosmetice, aceste 

categorii de produse sunt considerate bunuri care, din motive de protecție a sănătății umane și 

din motive de igienă nu pot face obiectului dreptului de retragere, cu excepția cazului în care 

acestea nu au fost desigiliate. 

 

În cadrul verificărilor vom analiza în principiu dacă produsul ori produsele cosmetice returnate 

nu au fost desigilitate ori resigilate de către Cumpărător. În cazul în care produsul ori produsele 

returnate nu îndeplinesc criteriile de verificare, prezintă urme de deteriorare sau schimbări de 

compoziție a texturii, culorii, nuanțelor obișnuite, Cumpărătorul va fi informat telefonic sau prin 

intermediul corespondenței electronice despre constatările efectuate în termen de cel mult 48 

de ore de la recepționarea produsului.  

 

Cumpărătorul va fi informat în continuare că poate recepționa înapoi coletul în starea în care l-a 

trimis către Huma Beauty, suportarea costul transportului rămânând în continuare în sarcina sa. 

 

f) APROBAREA CERERII DE RETUR 

 

În cazul în care produsele comandate și returnate îndeplinesc condițiile de retur prevăzute în 

politica de retur și termenii și condițiile de utilizare a website-ului Huma Beauty, veți fi informat 

în cel mai scurt termen despre aprobarea cererii de retur.  

 

În cazul în care ați optat pentru rambursarea sumelor plătite, Huma Beauty va proceda la 

rambursarea sumei prevăzute în comandă utilizând de regulă aceeași metodă de plată prin care 

s-a efectuat comanda pe website-ul www.humabeauty.ro. Sumele rambursate prin transfer 

bancar vor fi virate în contul dvs. cu respectarea termenului prevăzut de lege prin OUG 34/2014, 

însă în cazul în care exercitarea dreptului de retragere din contract s-a realizat în ultimele zile a 

termenului legal de retragere, toată procedura de confirmare a primirii cererii de retur, de 

expediere și verificare a produselor returnate s-ar desfășura cu depășirea acestui termen, iar 

virarea sumelor de bani în contul bancar ar putea întârzia cu încă aproximativ 3-4 zile lucrătoare, 

acest aspect fiind în afara controlului și voinței comerciantului. 

 

În cazul în care cererea dvs. de retur a fost aprobată și ați optat pentru înlocuirea produselor cu 

altele de același fel ori chiar cu alte produse diferite (dacă valoarea produselor din urmă nu 

depășește valoarea produselor returnate), Huma Beauty va proceda la înlocuirea produselor, 

situație în care livrarea produselor către Cumpărător și celelalte detalii administrative se vor 

realiza conform înțelegerii părților. 

 

 


