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Vägledning om avbokningsrättigheter i avtal:
Du har enligt konsumentköplagen rätt att få information om ångerrätten och om den beställda
produkten. Information om den beställda produkten finns i orderbekräftelsen. Information om
ångerrätten finns i formuläret nedan.
Ångerfristen:
Ångerrätten är 14 dagar som beräknas från det att artikeln mottagits.
Om tidsfristen löper ut på en helgdag, lördag, konstitutionell dag, julafton eller nyårsafton, kan du
vänta till nästa veckodag.
Objektet kan returneras efter användning efter behov för att bestämma objektets art, egenskaper och funktion men med förbehållet att du är ansvarig för om den går sönder som innebär en
försämring av eller nedsättning av produktens värde på grund av hantering av produkten annan
än det som är nödvändigt för att testa den i allmänhet.
Hur du ångrar ett köp:
Innan tiden för ångerrätt löper ut måste du informera företaget skriftligen att du har avbrutit avtalet. Om du till exempel vill bevisa att du har agerat i rätt tid kan du göra det genom att skicka ett
meddlande om önskan att returnera godset i ett rekommenderat brev och behålla postkvittot.
Du kommer att bära kostnaden för att returnera varan själv och varan måste returneras inom 14
dagar efter det att du meddelade att du har avslutat avtalet. Avbokningsformulär måste fyllas i
och returneras om ångerrätten hävdas.
Observera att information om att du har avbrutit avtalet måste skickas till:
PE-Redskaber A/S
Folevej 47
DK-6510 Gram
salese@pe-redskaber.dk
Tlf. +45 73 84 51 00
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Ångerblankett
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Kontaktuppgifter:
PE-Redskaber A/S
Folevej 47
DK-6510 Gram
Jag ångrar köpet av följande varor:
Ordernummer: _______________________
Artikelnummer

Artikelnamn

Mottaget den: _______________________
Antal

Pris inkl. moms

Kunduppgifter:
Namn:
____________________________________________________________________________________
Adress:
____________________________________________________________________________________
Postnummer: ______________
Ort:
____________________________________________________________________________________
Datum:
Signatur:

______________
____________________________________________________________________________________
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