
            Policy for angrerett

Angrerett

Du har rett til å angre denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi
noen grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra datoen da du eller en tredjepart navngitt
av  deg,  som  ikke  er  transportøren,  har  fått  eller  har  tatt  varene  i
besittelse.

For å utøve din angrerett må du informere oss (eShopWorld c/o US Direct
E-Commerce Limited, 3rd Floor, The Concourse Building, 100-115 Airside
Business  Park,  Swords,  County  Dublin,  K67  NY94  Irland,  e-post
info@eshopworld.com)  om  din  beslutning  om  å  trekke  deg  fra  denne
kontrakten. For dette formålet kan du bruke det vedlagte angreskjemaet,
som imidlertid,  ikke er obligatorisk. Du kan også elektronisk fylle ut og
sende inn angreskjemaet eller en annen klar erklæring på nettstedet vårt
(en lenke til angreskjemaet for kansellering av returvarer vil bli inkludert i
e-posten  for  ordrebekreftelsen  og/eller  bekreftelses  e-posten  for
forsendelsen). Om du velger å bruke dette alternativet, sender vi deg en
bekreftelse uten forsinkelse på mottak av denne tilbakekallelsen (f.eks. via
e-post).

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender varselet om
utøvelse av angreretten før utløpet av angrefristen.

Konsekvenser av retur

Om du trekker deg fra Kontrakten, skal vi refundere deg alle betalinger vi
har  mottatt  fra  deg,  inkludert  leveringskostnader  (med  unntak  av
tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn
den mest gunstige standardleveransen som tilbys av oss) , uten unødig
forsinkelse og senest innen fjorten dager fra dagen da vi mottok varselet
om at du opphevet denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen vil vi
bruke  den  samme  betalingsmåten  som  du  brukte  i  den  opprinnelige
transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; du vil ikke
bli belastet noen avgifter på grunn av denne tilbakebetalingen.

Vi kan nekte å refundere deg før vi har mottatt varene tilbake eller til du
har  dokumentert  at  du  har  returnert  varene,  avhengig  av  hva  som
kommer først.

Du må returnere eller overlevere varene umiddelbart og uansett senest
innen fjorten dager fra den dagen du varslet oss om kansellering av denne
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kontrakten til oss. Fristen er overholdt om du sender varene før perioden
på fjorten dager utløper.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene, bortsett fra
om du har mottatt en eShopWorld-nominert eller forhåndsbetalt etikett.

Du må bare betale for ethvert verditap for varene om verditapet skyldes
håndtering av varene som ikke er nødvendig for å teste varens kvalitet,
egenskaper og funksjon.

            Skjema for angrerett

Om  du  ønsker  å  heve  kontrakten,  må  du  fylle  ut  og  returnere  dette
skjemaet.

-Til  eShopWorld  c/o  U.S.  Direct  E-Commerce  Limited,  3rd  floor,  The
Concourse  Building,  100-115  Airside  Business  Park,  Swords,  County
Dublin, K67 NY94 Ireland, e-post info@eshopworld.com.

-  Jeg/Vi  (*)  gir  herved  beskjed  om at  jeg/Vi  (*)  kansellerer  min/vår  (*)
salgskontrakt av følgende varer (*).

- Bestilt den (*)/mottatt den (*).

- Navn på forbruker(e).

- Adresse til forbruker(e).

- Forbrukeren(e)s signatur (kun om dette skjemaet er varslet på papir):

- Dato
---
(*) Slett etter behov.
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