Vejledning om fortrydelsesret ved aftaler
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Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten
og om den bestilte vare. Oplysninger om den bestilte vare fremgår af ordrebekræftelsen. Oplysninger om fortrydelsesretten fremgår af nedenstående formular.
Fortrydelsesfristen:
Fortrydelsesfristen er 14 dage.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på
kontrakten eller afgivet bestillingen.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag,
kan du vente til den følgende hverdag.
Varen kan returneres efter brug, der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den
måde den fungerer på. Dog med det forbehold at du hæfter for en evt. forringelse af varens
værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at teste den på
alm. vis.
Hvordan fortryder du:
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette virksomheden om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt,
kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.
Du afholder selv udgifterne til tilbagelevering af varen og varen skal returneres senest 14 dage
efter den dato, du har meddelt at du har fortrudt aftalen. Fortrydelsesformular udfyldes og returneres, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.
Underretning om at du har fortrudt aftalen, skal gives til:
GlobalAirtrack.dk
Folevej 47
6510 Gram
sales@globalairtrack.dk
Tlf. 73 84 51 00
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Fortrydelsesformular
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Til:
GlobalAirtrack.dk
Folevej 47
6510 Gram
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min
købsaftale om følgende varer:
Ordrenr: _______________________
Varenr.

Varebeskrivelse

Modtaget den: _______________________
Antal

Pris inkl. moms

Returneret af:
Navn:
Adresse:
Postnr.:
By:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________

Dato:
Underskrift:

______________
_________________________________________________________________________

GlobalAirtrack.dk			
T +45 73 84 51 00
Folevej 47, Fole			
sales@globalairtrack.dk
DK-6510 Gram			www.trampolin.dk

Global Airtrack

®

Jump and feel the air!

