
 

   

Transfer Bancar EMEA - Cerere de Rambursare Manuală  
  

 

Formular de returnare a produsului 

NortonLifeLock oferă o garanție de 60 de zile de returnare a banilor pentru 
toate produsele Norton (pachete de produse sau produse descărcate). 

Vă rugăm să completați formularul de mai jos în întregime și să-l trimiteți la 
adresa de mai jos sau să apelați (numărul de asistență) pentru solicitarea de 
rambursare.  Toate informațiile de mai jos sunt necesare pentru procesarea 
cererii dvs. de rambursare. 

 

NortonLifeLock Ireland Limited  

Attention: Member Operations 

Ballycoolin Business Park 

Blanchardstown 

Dublin 15, Ireland 

Vă rugăm să așteptați șase săptămâni pentru procesarea rambursării. 
Elementele marcate cu asterisc (*) sunt necesare pentru procesarea 
rambursării. 

 

CONDIȚII: 

A. Prețul de achiziție va fi rambursat în contul bancar pe care l-ați specificat. 

B. Taxele de transport și manipulare nu sunt rambursabile. 

C. Companiile nu beneficiază de rambursarea TVA-ului. 

D. Cu semnătura dvs. pe acest formular, confirmați dezinstalarea software-
ului de pe computer. 

E. Vă rugăm să rețineți că nu putem emite rambursări în conturile bancare de 
pe internet. Ne cerem scuze pentru neplăcerile provocate. 

F. NortonLifeLock nu va oferi rambursări pentru produsele NortonLifeLock 
folosite achiziționate prin intermediul site-urilor web și licitațiilor online, 
neautorizate, achiziționate sau expediate ilegal. 

 



Vă rugăm să completați câmpurile aplicabile de mai jos cu 
MAJUSCULE. 

Câmpurile marcate cu un asterisc (*) sunt obligatorii pentru procesarea 
rambursării prețului de achiziție. 
• Motivul returnării *

Vă rugăm să împărtășiți motivul (dacă există) pentru solicitarea unei 
rambursări pentru a ne ajuta să înțelegem cum putem îmbunătăți produsele 
și serviciile noastre.  

• Cheia dvs. de produs *

 Vă rugăm să furnizați cheia de 25 de caractere în răspunsul dvs. sau să 
faceți o fotografie a cheii (de obicei pe un card din cutie) și atașați-o la 
răspuns. 

• Dovada dvs. de cumpărare *

Vă rugăm să atașați o imagine sau o scanare a chitanței casei de marcat sau 
altă dovadă a achiziției care să arate în mod clar suma pe care ați plătit-o 
pentru produsul sau serviciul Norton pentru care solicitați o rambursare. 

• Detaliile contului dvs. Bancar *

Vă rugăm să vă confirmați detaliile contului bancar în răspuns. Rambursarea 
dvs. vă va fi furnizată ca transfer bancar și o vom emite în contul pe care îl 
furnizați. Câmpurile marcate cu un asterisc (*) sunt obligatorii pentru 
procesarea rambursării prețului de achiziție. 

Nume și prenume * 

Adresă 1* (Adresă, căsuță poștală etc.) 

Oraș * 

Stat/Provincie 

Cod poștal * 

Țară * 

Telefon * 



IBAN * 

Cod Swift/BIC * 

Cod de sortare * 

Numar de cont * 

Numele din contul bancar * 

Numele băncii * 

Adresă de poștă electronică * 

Telefon în timpul zilei * 

Semnătura * 

Data semnării * 

Vă rugăm să acordați până la 6 săptămâni pentru ca rambursarea să fie 
procesată și trimisă către dvs. Produsul sau serviciul rambursat va fi 
dezactivat pentru a preveni activarea sau utilizarea ulterioară, cu excepția 
cazului în care vi s-au comunicat alte aranjamente. 

Mulțumim, 

Servicii și asistență clienți NortonLifeLock 

Vă mulțumim că ne-ați ales  

ASISTENȚĂ JURIDIC  CONFIDENȚIALITATE 
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