
Catre:  REVO TECHNOLOGIES IFN S.A. 

 Bucureşti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169, corp X, etaj 2, camera 14 

 E-mail: [a se insera] 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ___________________________________________________________, cu 
domiciliul in _________________________________, str. _________________________________ nr. 
_________, bl. _________, et. _________, ap. _________, judet/sector _____________, 
posesor/posesoare al/a actului de identitate _________ seria/nr. _________, emis de 
_____________________, valabil pana la data de _________, Cod Numeric Personal 
_____________________, in calitate de imprumutat in conformitate cu contractul de credit nr. 
_____________________, 

Va informez cu privire la retragerea mea din  

 contractul de credit mai sus mentionat; 

 Tragerea pentru achizitia de Bunuri din data de _____________________ conform Termenilor si 
conditiilor speciale in legatura cu Tragerea pentru achiziția de Bunuri pentru suma de 
_____________________. 

 

Nume in clar si semnatura 

______________________ 

Data: ________________ 

 

* Informaţii privind exercitarea dreptului de retragere 

Dreptul de retragere 

Aveţi dreptul de a vă retrage din contractul de credit, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile. Perioada 
de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua încheierii contractului. 

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a 
vă retrage din contract. Solicitarea de retragere din contract poate fi transmisă online, prin intermediul 
formularului de contact disponibil la adresa [a se insera], prin poştă sau e-mail (aceste date de contact le 
regăsiți în contractul de credit încheiat). Solicitarea trebuie să fie neechivocă. Dacă optați pentru 
modalitatea de transmitere online, vă vom transmite fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a 
cererii de retragere. 

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să transmiteți solicitarea privind exercitarea 
dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere indicate in Termenii si Conditiile Speciale 
ale contractului de credit. 

Consecinţele retragerii 

Retragerea din Contract are ca rezultat retragerea din toate Tragerile din Limită existente până la data 
transmiterii notificarii de retragere. 



Retragerea in legatura cu Tragerea pentru achizitia de Bunuri nu va duce la retragerea din Contract, care 
rămâne in vigoare, dacă nu se specifica altfel. 


