
 
Termeni si conditii 

Conditii Generale 
 
Folosirea site-ului de fata implica acceptarea explicita a termenilor de utilizare, a conditiilor si a 
politicii de confidentialitate. Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului, va recomandam 
citirea cu atentie a tuturor termenilor si conditiilor.  
SC SMART PAB TRADING SRL isi rezerva dreptul de a actualiza / schimba / modifica fara o 
notificare prealabila aceste Conditii generale si continutul site-ului. Pentru a evita orice neintelegere este 
recomandabil sa verificati aceste sectiuni de fiecare data cand accesati site-ul si doriti sa efectuati 
operatiuni pe acesta. In acest fel veti actiona in cunostinta de cauza.  
Inainte de a achizitiona orice produs, v-i se va cere sa cititi cu atentie Termenii si Conditiile noastre. SC 
SMART PAB TRADING SRL nu poate trimite comenzi dacă informațiile obligatorii solicitate în 
cursul înregistrării nu sunt furnizate corect, dacă comenzile sunt incomplete sau incorecte, sau 
produsele nu mai sunt disponibile. În oricare dintre cazurile mai sus menționate, vă vom notifica prin e-

mail sau telefon.  
Toate informațiile prezente pe website (produsele, mărimile, prețurile) sunt reale. Stocurile 

www.littlepeopleshop.ro se actualizează în timp real , evitând astfel confuziile ce pot apărea la momentul 

comenzii. Stocul online se poate schimba oricând fără avertizare, acesta fiind determinat de vânzări.  
În cazul în care comanda a fost trimisă și plătită pentru un produs care nu mai este disponibil, 
SC SMART PAB TRADING SRL va returna suma plătită pentru acest produs. 
 

 
Condițiile de garanție sunt în conformitate cu legislația în vigoare, și ele nu afectează drepturile 
conferite prin legea consumatorului, ele fiind în conformitate cu prevederile OG 21/1992 privind 

Protecția Consumatorilori, cu modificările ulterioare, și legea 449/2003. 
 

 
Cap I: METODE DE PLATĂ 

 
Plata produselor și a costurilor aferente transportului (acolo unde este cazul), se face prin una dintre 
opțiunile indicate în formularul de comandă.  
Modalități de plată acceptate de magazin: Plată Ramburs, Plata cu Cardul si Plata prin Transfer Bancar 
cu OP.  
În cazul plății prin card de credit sau card de debit, toate detaliile vor fi trimise către EuroPayment 
Services s.r.l.( EuPlatesc) sau către alte bănci care furnizează servicii electronice de plată, fără ca o 
terță persoană să aibă acces la aceste date.  
Detaliile privind contul dumneavoastră bancar ca și alte informații personale furnizate, nu vor fi utilizate 
de către SC SMART PAB TRADING SRL în alte scopuri, cu excepția cazurilor de rambursare a plăților 
sau pentru raportarea cazurilor de fraudă la poliție.  
În cazul unor eventuale conflicte între SC SMART PAB TRADING SRL și utilizator, se va încerca 

rezolvarea acestora pe cale amiabila - contactând reprezentatul SC SMART PAB TRADING SRL pentru 
conciliere amiabila , iar dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, pe teritoriul 
României, în conformitate cu legile în vigoare. 

 
Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard). 

 
Daca ati ales metoda de plata " Online prin card bancar " este necesar sa completati un formular cu 
informatiile despre cardul dumneavoastra in pagina securizata a procesatorului de plati.  
- Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si 

MasterCard/Maestro) se efectuaeaza prin intermediul sistemului "3-D Secure" elaborat de 

http://www.littlepeopleshop.ro/


 
organizatiile care asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca cele realizate la 
bancomat sau in mediul fizic, la comerciant.  

- "3-D Secure" asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este 

transferata sau stocata, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele 

procesatorului de plati, aceste date fiind direct introduse in sistemele Visa si MasterCard. 

 

Important de stiut! - Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision! 
 

 

Cap II. Informatii transport 

 

Littlepeopleshop.ro livreaza produsele folosind serviciul de curierat rapid, Urgent Cargus sau 
pentru localitatile in care Urgent Cragus percepe taxare pentru kilometrii suplimentari, coletet se 
vor livra folosind serviciul Express al Postei Romane- PrioriPost.  
Termenul de livrare este de 24-72 ore din momentul preluării coletului dumneavoastră, de catre 
firma de curierat, de la sediul nostru.  
Littlepeopleshop.ro ofera livrare gratuita la comenzile cu o valoare de peste 600 ron .  
Livrarea este gratuita pentru ridicarea de la sediu. 

Littlepeopleshop.ro asigura livrarea produselor doar pe teritoriul Romaniei. 
 

 

Cap III: Conditii de Returnare 

 

Puteți returna produsele achiziționate de pe website-ul www.littlepeopleshop.ro , fără penalități și 
fără a preciza un motiv, în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la primirea lor. 

 

Rambursarea valorii unei comenzi se face atunci când următoarele condiții au fost îndeplinite în totalitate: 

 

-Produsele nu trebuie să fi fost folosite, purtate, spălate sau deteriorate;  
-Starea produsului trebuie sa fie aceeași pe care a avut-o la momentul achiziției. 

 

SC SMART PAB TRADING SRL nu acceptă returnarea produselor decât în cazul în care acestea sunt 
în aceeași stare în care au fost livrate la dumneavoastră.  
Pentru a putea returna un produs, este necesar să ne anunțați în prealabil prin e-mail sau prin telefon. 

 

Produsul trebuie să ajungă la sediul nostru (Str. Sportului nr. 601 A, Cristesti, Mures, România) în 
termen de 14 zile calendaristice de la data la care ați primit comanda. 

 

Dacă returnați mai multe produse din aceeași comandă, acestea trebuie să fie trimise într-un singur colet: 
SC SMART PAB TRADING SRL nu poate accepta colete multiple pentru o singură comandă 
înregistrată. 

 

Livrarea se va face prin intermediul metodei de transport dorite (curierat privat, transport personal etc), 
iar toate taxele de transport vor fi suportate de catre dumneavoastră. 

 

SC SMART PAB TRADING SRL nu se obligă să plătească pentru orice colet trimis la adresa sa.  
Dacă una dintre aceste condiții nu este îndeplinită, www.littlepeopleshop.ro nu va accepta returul, iar în 
cazul returului prin curier, coletul va fi trimis înapoi, iar taxele de transport vor fi suportate de catre 
dumneavoastră.  
După ce am primit coletul de la dumneavoastră și am verificat ca toate condițiile să fie îndeplinite, veți 
primi un e-mail de confirmare a rambursului.  
Timpul de rambursare poate depinde, acolo unde este cazul, de politicile companiei unde aveți cardul de 
credit sau cardul de debit, dar nu va depăși 14 zile de la data confirmarii ca bunurile sunt conforme si se 
accepta returul.  
Contravaloarea rambursului se va face prin virament bancar sau prin ramburs, numai în contul persoanei 
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care a plasat comanda. 

 

Cap IV: SCHIMBAREA PRODUSELOR 

 

Puteți schimba produsele achiziționate de la www.littlepeopleshop.ro, fără penalități și fără a 
preciza un motiv, in termen de 14 zile lucrătoare de la primirea lor.  
Schimbarea unui produs se poate face atunci când următoarele condiții au fost îndeplinite în totalitate:  
-Produsele nu trebuie să fi fost folosite, purtate, spălate sau deteriorate;  
-Starea produsului trebuie sa fie aceeași pe care a avut-o la momentul achiziției.  
Conform legislației în vigoare, nu sunteți obligat să returnați produsul în ambalajul original. 

Pentru a putea returna un produs, este necesar să ne anunțați în prealabil prin e-mail sau prin telefon. 

 

Produsul trebuie să ajungă la sediul nostru (Str. Sportului nr. 601 A, Cristesti, Mures, România) în termen 
de 14 zile lucrătoare de la data la care ați primit comanda.  
Dacă returnați mai multe produse din aceeași comandă, acestea trebuie să fie trimise într-un singur 
colet: www.littlepeopleshop.ro nu poate accepta colete multiple pentru o singură comandă înregistrată. 

Livrarea se va face prin intermediul metodei de transport dorite (curierat privat, transport personal etc), 

iar toate taxele de transport vor fi suportate de dumneavoastră.  
SC SMART PAB TRADING SRL. nu se obligă să plătească pentru orice colet trimis la adresa sa. 
Dacă una dintre aceste condiții nu este îndeplinită, www.littlepeopleshop.ro nu va accepta schimbarea 
produsului și acesta va fi trimis înapoi, iar taxele de transport vor fi suportate de catre dumneavoastră. 
După ce am primit coletul de la dumneavoastră și am verificat ca toate condițiile să fie îndeplinite, veți 
primi un e-mail de confirmare a schimbului. 

 

În cazul în care între produsul achiziționat inițial și cel cu care vreți sa-l schimbați există o diferență 
depreț, va trebui să ne contactati în prealabil pentru a stabili metoda de plată sau metoda de restituire. 
 

 

VANZATOR :  
SC SMART PAB TRADING SRL 

Romania, Jud: Mures, Sat Cristesti, Str Sportului 601A  
CUI: RO 37157900  
J26/336/2017  
Tel: +40 726 506 343 

www.littlepeopleshop.ro 
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