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Angreskjema
Ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

Fyll ut og returner dette skjemaet kun hvis du angrer kjøpet.

Utfyllt skjema sendes sammen 
med returvare til:

Max Johanson og Kleiser AS
Tvetenveien 152
0671  Oslo

Jeg angrer kjøpet innen 14 dager

Varer (spesifiser på linjene nedenfor)  
 
 

Kundenr:______________________ 
Ordrenummer:_________________
 
Artikkelnummer/navn: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Sett kryss og dato:
  
Varen ble mottatt:____________________ 
 
Forbrukerens navn:

_______________________________________________________________________________________
Forbrukerens adresse:

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dato:____________________ 
 
Forbrukerens underskrift:_________________________________________________________________
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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.

Angrerett 
 
Du har rett til å gå angre kjøpet innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.
Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du, eller en annen tredjepart enn transportøren som du har ut-
pekt, får varene i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du sende skriftlig beskjed med varen(e):

Max Johanson og Kleiser AS
Tvtenveien 152
0671 Oslo
 
Telefon: 24 14 97 70
 
E-post: post@maxkleiser.no

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen må varen(e) sendes i retur innen 14 dager fra mottak av varen. Varen må 
være uåpnet, ubrukt og i original embalasje.

Virkningene av at angreretten brukes.

Dersom du benytter deg av angreretten, tilbakebetaler vi alle betalinger vi har mottatt fra deg, med unntak 
av at tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den som er standard, uten 
unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter vi har mottatt varen i retur.  
Husk å oppgi kontonummeret pengene skal tilbakebetales til.

Du må selv bære de direkte kostnadene ved å returnere varen(e). Du er ansvarlig for en eventuell reduksjon i 
varen (varenes) verdi som skyldes en annen håndtering av varen(e) enn det som er nødvendig.  
Vær derfor nøye med emballeringen før levering til Posten for forsendelse.
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