
Drumul către gestionarea simplă 
a taxelor de drum

PROVOCAREA: 

RETURUL VECHILOR DISPOZITIVE 
SIMPLU, ÎN 3 PAȘI!

1. Completaţi formularul de retur

3. Expediaţi cutia cu dispozitive

2. Pregătiţi dispozitivele pentru returnare

Formularul poate fi descărcat de pe site-ul nostru          sau îl puteţi solicita la adresa de e-mail: taxededrum@shell.com.

Formularul completat trebuie trimis prin e-mail, la adresa taxededrum@shell.com

ÎMPACHETAREA DISPOZITIVELOR - SE FACE CU RESPECTAREA CONDIŢIILOR DE RETUR.

Pentru a evita aplicarea de penalităţi, vă recomandăm să respectaţi condiţiile de 
returnare impuse de furnizori: 

Dispozitivele trebuie să fie complete, în stare de funcţionare, nu demontate sau 
deteriorate (cu ecranele/carcasele sparte);

Dispozitivele trebuie să fie curate, să nu fie scrise cu markere;

Dispozitivele se pun în cutii individuale - recomandat în cutiile originale;

Înainte de a se pune în cutie, fiecare dispozitiv trebuie înfoliat în folie de aluminiu 
alimentară;

Dacă sunt mai multe dispozitive de returnat, fie ambalaţi cutiile individuale într-o cutie 
mai mare, fie le ambalaţi într-o cutie cu despărţitoare precum în imaginea alăturată;

Asigurati-vă că umpleţi excesul de spaţiu pentru a evita deteriorarea cutiilor / 
dispozitivelor în timpul transportului (de ex: cu hârtie mototolită, folie cu bule, pernuţe 
umplute cu aer sau chips-uri de spumă) 

Puneţi în cutie și tabelul , același tabel transmis 
către Shell !

cu lista dispozitivelor

Trimiteţi dispozitivele cu posibilitatea de urmărire a livrării pe adresa Str. Drumul Fermei, nr. 28, Popești Leordeni, 
Ilfov, 077160. Persoane de contact: Razvan Pricop - 0751751370 / Ana Novicov  - 0726203786
Veţi fi informaţi despre eventualele penalităţi aplicate în caz de neconformitate.

Aţi ajuns la destinaţie! Procesul de retur s-a finalizat cu succes!

Dispozitive Telepass 
( )
Magazzino Telepass C/O Kostelia Srl
Via A. Gramsci 78/A
Barberino di Mugello, 50031 (FI) Italy
+39 069 71 66 630 

EU
Dispozitive Axxes 
( ITR+, B'Moov)
Axxès – Atelier
CGAS – Gare de péage autoroutière ASF–RN 113–13310 
Saint Martin de Crau – France
Contact : Jerome Vassallo, Tél. : +33 4 90 47 88 05

ITR, 
Dispozitive FDE
FDE A/S 
Lyren 1  DK-6330 Padborg 
Denmark
Attention of TMF Dept
+45 7430 3300 

AICI

www.shell.com.ro
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