INFORMASJON OM BRUK AV ANGRERETT
Angrerett
Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen 14 dager uten å måtte oppgi noen
grunn. Angrefristen utløper etter 14 dager fra den dagen du, eller en tredjepart annen
enn transportøren og angitt av deg, får varene i fysisk besittelse.
For å benytte deg av angreretten må du informere oss
It Works! Marketing International UC
45-46 James Place East
Dublin 2, Ireland
Email: euinfo@itworksglobal.com

om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten ved en utvetydig erklæring
(f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post). Du kan bruke det vedlagte
angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk å bruke dette. For å overholde angrefristen
er det tilstrekkelig at du sender melding om at du har til hensikt å benytte deg av
angreretten før angrefristen er utløpt.

Konsekvenser ved bruk av angrerett
Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi tilbakebetale all betaling vi har mottatt
fra deg, inkludert fraktkostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følger av ditt
valg av en annen type levering enn den minst kostbare typen standardlevering som vi
tilbyr) uten ugrunnet opphold, og i ingen tilfeller senere enn 14 dager fra den dagen vi
blir informert om din beslutning om å trekke deg fra denne avtalen. Vi vil gjennomføre
en slik tilbakebetaling ved bruk av samme betalingsmiddel som det du brukte for den
opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I
alle tilfeller vil du ikke pådra deg noen avgifter som følge av en slik tilbakebetaling. Vi kan
holde igjen tilbakebetalingen fram til vi har mottatt varene tilbake, eller til du legger fram
bevis på at du har sendt varene tilbake varene, etter hva som inntreffer først.
Du skal sende tilbake varene eller overlevere dem til oss uten ugrunnet opphold, og i
ingen tilfeller senere enn 14 dager fra den dagen du informerer oss om at du trekker deg
fra denne kontrakten. Fristen er møtt dersom du sender tilbake varene før perioden på
14 dager er utløpt. Du vil måtte dekke den direkte kostnaden ved returen av varene. Du
er bare ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering
enn det som er nødvendig for å fastsette varenes natur, egenskaper og funksjon.

ANGRESKJEMA
Hvis du ønsker å oppheve kontrakten, må du fylle ut dette skjemaet og returnere det til oss.
It Works! Marketing International UC
45-46 James Place East
Dublin 2, Irland
E-post: euinfo@itworksglobal.com
Jeg, _________________________________ , trekker meg med dette fra kontrakten jeg har
inngått om kjøp av følgende artikler: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Bestilt dato / ordrenummer: _____________________________________________________
Forbrukers navn: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Forbrukers adresse: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Forbrukers signatur: ____________________________________________________________
Bare på utskrevet skjema
Dato: _________________________

