
Programul ”Testează Gratuit”

    Programul ”Testează Gratuit” se adresează tuturor noilor 
posesori de scaune auto Joie și presupune o perioadă de 

probă, de 14 zile de la data achiziti̦ei produsului. 

    Timp de 14 zile de la data achiziti̦ei, scaunul auto marca 

Joie, indiferent de model, poate fi folosit și probat în mașina 

proprie. 

    În cazul în care copilul dumneavoastră nu se acomodează 

în scaun, nu se potrivește în mașină, sau pur și simplu nu 

sunteti̦ multu̦miti̦ de produs, Joie oferă garanti̦a satisfacti̦ei. 

    Puteti̦ returna scaunul fără costuri aditi̦onale. 



Regulamentul  ”Testează Gratuit”

    1. Data de expediere a returului trebuie să fie cel mai 
târziu în ziua 14 după data achiziti̦ei. 
    2. În cazul unui retur, o dată cu scaunul auto, coletul 
trebuie să includă ambalajul original, toate piesele de care 

acesta a fost însoti̦t la achiziti̦e, inclusiv manualul de 

utilizare/instalare. 
    3. Produsul va fi evaluat fizic, atunci când ajunge la 

vânzător, și nu trebuie să prezinte lovituri, zgârieturi de orice 

fel, rupturi ale componentelor, pete de murdărie, piese lipsă, 

etc. 
    4. Dacă va fi declarat conform pentru programul ”Testează 

Gratuit”, magazinul vânzător, vă va returna banii în termen de 

7 zile lucrătoare. 
    5. Costul de transport al returului va fi suportat de către 

importator, însă doar în cazul în care magazinul de unde 

scaunul auto a fost achiziti̦onat, este partener al programului 
”Testează Gratuit”, iar acest lucru este semnalizat 
corespunzător în mediile de comunicare ale vânzătorului. 
În cazul în care partenerul de unde ati̦ achiziti̦onat scaunul 
auto nu aplică programul ”Testează Gratuit”, scaunul auto 

poate fi returnat, în același termen limită, însă, clientul va 

suporta costul de transport. 
    6. Împreună cu scaunul auto, și accesoriile sale, trebuie să 

prezentati̦ și dovada achiziti̦ei: bon fiscal, factură sau 

chitantă̦. 
    7. Perioada programului 1-31 August 2017


