
CONDITII CONTRACTUALE:

Prin decizia de cumparare a produselor oferite prin intermediul acestui 
website:www.kasiregali.ro, acceptati fara niciun fel de limitare conditiile de mai jos si 
sunteti de acord ca acest lucru are valoarea unui contract, acceptat in mod tacit, intre 
dumneavoastra si SC. KASI REGALI SRL. Daca nu doriti sa fiti angajati in respectarea acestor 
conditii, va rugam sa nu folositi serviciile disponibile in cadrul acestui website.
Incheiat intre:
FURNIZOR : SC.KASI REGALI SRL.
Reg com: J32/177/2016
CUI: 35604662
Sediul social: STR.SIMION MEHEDINTI,NR.7,BL.7 ,SC.B,AP 15.LOC.SIBIU,JUD.SIBIU
ALPHA BANK ROMANIA,AGENTIA TINERETULUI,SIBIU
IBAN:RO67BUCU1492235337986RON

BENEFICIAR/CONSUMATOR:
Sunteti beneficiar prin acceptarea termenilor si conditiilor de utilizare a site-ului si a 
conditiilor contractuale.
Durata contractului:
1 Prezentul contract intra in vigoare in momentul confirmarii de catre kasiregali.ro a 
comenzii lansate de Consumator.
2. Confirmarea comenzii de catre kasiregali.ro se va face prin telefon sau e-mail pe adresa 
de corespondenta furnizata de catre Consumator.
DREPTUL DE DENUNTARE UNILATERALA A CONTRATULUI:
1. Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 14 
zile lucratoare de la primirea produselor , fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv.
2. Apeland la dreptul de denuntare unilaterala a contractului Consumatorul va trebui sa 
plateasca valoarea returnarii produselor.
3. Furnizorul va rambursa sumele plătite de consumator pentru livrarea produselor fără a-i 
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solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face 
în cel mult 30 de zile de la data denunţării contractului de către consumator.

OBLIGATIILE kasiregali.ro :

1. Sa livreze produsele comandate de Consumator in cantitatile, la pretul si in timpul 
prevazut in confirmarea comenzii;
2.Sa returneze sumele platite de Consumator in situatia denuntarii unilaterale de catre 
acesta a contractului;
3.Sa  informeze Consumatorul in situatia intarzierii sau imposibilitatii asigurarii produselor 
comandate in totalitate sau partial.
4.In situatia in care Consumatorul denunta contractul in baza prevederilor, renuntand la 
comanda sa, kasiregali.ro  este obligat sa nu mai livreze produsele .
5. Consumatorul poate sa-si prezinte reclamatiile:
Pe adresa de mail:kasi.regali@gmail.com sau contact@kasiregali.ro

OBLIGATIILE CONSUMATORULUI:

1. Se obliga sa ia la cunostinta de prevederile Conditiilor generale de utilizare ale 
magazinului online kasiregali.ro si recunoaste ca a fost de acord cu ele la efectuarea 
comenzii si implicit semnarea acestui contract.
2. Se obliga sa plateasca valoarea contractului (valoare produse si valoare livrare) la primirea 
produselor.

PREVEDERI FINALE

1. Contractul are la baza prevederilor Ordonantei nr. 130/2000 privind regimul juridic al 
contractelor la distanta, aprobata si modificata prin Legea nr. 51 din 21.01.2003
2. Acest contract a fost intocmit in baza comenzii Consumatorului.
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Telefon gratuit din reteaua ROMTELECOM
INFO CONSUMATOR, PROTECTIA CONSUMATORILOR
0800.080.999
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