
 

 
 

Document de desistiment  

 
En compliment del Article 40 de la Llei 47/2002, de desembre, de reforma de la Llei 

7/1996, de 15 de gener, de la Ordenació del Comerç Minorista, el client te DRET DE 

DESESTIMENT, per pogué retornar el producte rebut desprès del seu examen, però 

necessàriament en el terme màxim de 14 dies, amb el seu embalatge original, 

sense haver estat usat, sent a CARREC DEL CLIENT les despeses de devolució per 

missatgeria, al igual que els desperfectes del objecte de la compra. 

 
Excepcions al dret de desistiment: 

 
- Es destinen a higiene o que, per raó de la seva natura, no puguin ser 

retornats o se aprecií que han estat utilitzats. 

- Siguin bes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor 

clarament personalitzats, o que per la seva natura, no puguin ser retornats 

o es puguin fer mal bé o caducar con rapidesa. 

 

El client accepta que li sigui retornat l’import del/els productes sense interessos, 

mitjançant una transferència al número de compte que el client indiqui per tal 

efecte i a un termini màxim de 30 dies. 

 

Dades comerç Dades client 

Raó social: Tubracorland S.L. Nom: 

NIF/CIF: B-64299993 Cognoms: 

Adreça: C/ Sepúlveda nº 155 Adreça: 

Població: Barcelona Població: 

C.P.: 08011 C.P.: 

Província: Barcelona Província: 

e-mail: soporte@traxtore.com e-mail: 

 
Quantitat Nombre producte Data comanda Número comanda 

    

    

    

 
Compte al que desitja rebre l’abonament: 

Entitat Oficina D. control Compte 

    

 
Nom de l’entitat bancària:…………………………………………………………………………………… 

 

 
 
A………………………………………………., a……………de…………………………..……………de 20…. 

 

 

Signatura client 

 

 

 
Tubracorland S.L. 

C/ Sepúlveda, 155 08011 Barcelona                         soporte@traxtore.com 
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Tom 38873, Foli 24, Full B330437, Inscr. 1 

  Decret legislatiu 1/2007, del 16 de novembre. Text ref. de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, i altres lleis 

complementaries. Articles del 68 al 79 y del 107 al 113.  
 

* Si lo desea puede solicitar la emisión de este documento en castellano 


