Skjema for opplysninger om angrerett
Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.
Se
opplysninger om utfylling i notene på side 2.
Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.
1
_____________________________________________
Angrefristen utløper 14 dager etter den
dag du eller en annen tredjemann enn transportøren,
___________________________________________________________________________
som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.
___________________________________________________________________________
For å kunne bruke angreretten må du underrette oss 2
___________________________________________________________________________
Vold Webshops v/ Dag Fredrik Vold
Stenbergvegen 10, 2320 Furnes
på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post,
post@smakenavkaffe.no
telefaks eller e-post).
på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post,
telefaks eller e-post).
Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk
obligatorisk.3.
___________________________________________________________________________
Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklæring på
___________________________________________________________________________
vårt nettsted http://www.smakenavkaffe.no/ShowCustSupport.aspx?selmenuid=178. Dersom du
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke
benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks.
angreretten før angrefristen utløper.
via e-post).
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke
angreretten før angrefristen utløper.
Du
kan benytte
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transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.
I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.
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___________________________________________________________________________
vann/gass/elektrisitet/fjernvarme)
skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et
først.
___________________________________________________________________________
beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du
___________________________________________________________________________
ønsket
å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.
___________________________________________________________________________
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