
Angres§ema
ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester

Fyll ut og returner dette s§emaet dersom du ønsker å gå fra avtalen

Uttlt s§ema sendes til:
(den næringsdrivende skal sette inn sitt navn, geografiske adresse og ev. telefaksnummer og e-postadresse)

Havfiskeri AS

Tyrihiellveien2A - 1639 Gamle Fredrikstad

Ieglvi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra mirlvår avtale om kjøp av følgende: (settkryss)

n varer (spesifiser på linjene nedenfor)

I denester (spesifiser på linjene nedenfor)

Sett hryss og dato:

n Avtalen ble inngått den (dato)

fl Varen b1e mottatt den (dato)

Forbrukerens/forbrukernes navn :

(ved kjøp av tjenester)

(ved kjøp av varer)

Forbrukerens/forbrukerres adresse :

Dato:

Q-03198 06.2014

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (dersom papirskj ema benyttes)
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ANGREFRISTENS UTGAI\G§PUNKT

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når
kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette s§emaet er mottatt ferdig utfirlt med de opplysninger
selgeren skal fflle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.

§ 9. Opplysningsplikt ved artaleinngåelse ved
avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle
tjenester

I forbindelse med inngaelse av en avtale skal
forbrukeren motta følgende opplysninger slaiftlig
på et varig medium som forbrukeren råder over:
a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd

bokstav a-f
b) vilkårene og framgangsmåten for, samt

virhingene av å benytte argreretten
c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og

gjeldende garantivilkår
d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er

tidsubegrenset e1ler av mer enn ett ars varighet
e) bekreftelse avbestillingen.

Ved kjøp av varer skal fortrukeren motta
opplysuingene senest ved levering. Ved avtaler om
varer som skal leveres til en amen enn §øperen,
kan det avtales at opplysningene skal gis først etter
levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e
skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er
gitt på denne måten tidligere.

§ 7. Opptysningsplikt ved avtaler om varsr og andre
tjenester enn finansielle §enester

Før det blir inagått en avtale skal forbrukeren
motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å

regne med å få, herunder opplysninger som
forbrukeren har krav på effer annen lovgivning.
Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:
a) varens ellertjenestens vikligste egenskaper
b) de totale kostuadene forbrukeren skal betale,

inklusive alle avgifter og treveringskosbader,
og spesifikasjon av de enkelte elementene i
totalprisen

c) om forbmkeren har rett til å gå fra avtalen
(angrerett) eller ikke

d) alle vesentlige avtalevilkar, herunder om
betaling, levering eller aonen oppfullelse av
avtalen samt Gm avtalens varighet når avtalen
gielder løpende ytelser

e) selgerens ellertjenestelterens navn og adresse

0 tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i

OPPGJøR OG RETT]RKOSTNADER YED BRTIK AY ANGRERETTEN

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (a1le kostnader som er
belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal
ha tilbake varen-

Det kan aytales at tilvirkningen eller tilpassingen påbegynnes før engrefristen løper ut, med
den virkning at du ved bruk av angreretten betaler for utført arbeid og medgåtte materialer.
Slik påbegynnelse skal avtales særskilt. Påbegynnelse kan ikke skje før selgeren har gitt de
opplysninger sofii kreves etter angrerettloven kapittel 3 på foreskreven måte.

Eventuelle kostnader ved retur av varer må du bære selv, med mindre selgeren har misligholdt
avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte
varen ikke var tilgjengelig.

ANDRE OPPLYSNINGER

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. forbruker§erpsloven hvis det
skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder varen kan du på visse vilkår
kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (fii pengene tilbake). Du
må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Har du spørsmål om
angrerettloven, far'brukerkjøpsloven eller andre regler som angar deg som f,orbruker, kan du
kontakte For,brukerrådet på tlf. 815 58 200. lntemettadresse: http:1/www.forbrukerportalen.po

Skjemaet kan kopieres.


