
               
            Fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for 14 dage uden at give
nogen grund.

Fortrydelsesperioden  er  14  dage  fra  den  dato,  hvor  du  eller  en
tredjemand, der er navngivet af dig, og som ikke er transportøren,  har
modtaget varerne.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (eShopWorld c/o U.S.
Direct E-Commerce Limited, 3rd Floor, The Concourse Building, 100-115
Airside  Business  Park,  Swords,  County  Dublin,  K67  NY94  Irland,  e-mail
info@eshopworld.com) om din beslutning om at trække dig ud af denne
kontrakt.  Til  dette  formål  kan  du  bruge  den  vedhæftede  formular  til
fortrydelse, som dog ikke er obligatorisk. Du kan også udfylde og indsende
formularen  til  fortrydelse  eller  en  anden  klar  erklæring  elektronisk  på
vores hjemmeside (et link til fortrydelsesformularen for returvarer vil blive
inkluderet  i  din  ordrebekræftelses-mail  og/eller  din  e-mail  med
afsendelsesbekræftelse). Bruger du denne mulighed, sender vi dig straks
bekræftelse på modtagelse af en sådan fortrydelse (f.eks. via e-mail).

For  at  overholde  fortrydelsesfristen  er  det  tilstrækkeligt,  at  du  sender
notifikation  af  udøvelsen  af  fortrydelsesretten  inden  udløbet  af
fortrydelsesperioden.

Konsekvenser af fortrydelsen

Hvis du fortryder denne kontrakt, refunderer vi alle betalinger til dig, som
vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse
af ekstraomkostninger som følge af det faktum, at du har valgt en anden
leveringstype end den mest gunstige standardlevering, der tilbydes af os)
uden unødig forsinkelse og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor
vi modtog underretningen om din fortrydelse af denne kontrakt. Til denne
tilbagebetaling bruger vi de samme betalingsmidler, som du brugte i den
oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig;
under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer på grund af
denne tilbagebetaling.

Vi nægter muligvis at refundere dig, indtil vi har modtaget varerne tilbage,
eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter
hvad der sker først.
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Du  skal  straks  returnere  eller  aflevere  varerne  og  under  alle
omstændigheder  senest  inden  for  fjorten  dage  fra  den  dag,  hvor  du
underretter  os om fortrydelsen af  denne kontrakt.  Fristen er overholdt,
hvis du sender varerne inden udløbet af perioden på fjorten dage.

Du  betaler  de  direkte  omkostninger  ved  returnering  af  varerne,
medmindre du har modtaget et eShopWorld-nomineret eller  forudbetalt
mærkat.

Du skal betale for ethvert værditab på varerne, hvis et sådant værditab
skyldes  håndtering  af  varerne,  som  ikke  er  nødvendigt  for  at  teste
varernes kvalitet, egenskaber og funktion.

           Fortrydelsesformularmodel

Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, skal du udfylde og returnere denne
formular.
 
-  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 Irland, e-mail info@eshopworld.com.

- Jeg/Vi (*) giver hermed besked om, at jeg/Vi (*) annullerer min/vores (*)
salgskontrakt af følgende varer (*).

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

- Navn på forbruger(e).

- Forbrugerens/forbrugernes adresse.

-  Forbrugerens/forbrugernes  underskrift  (kun  hvis  denne  formular
indsendes på papir):

- Dato
---
(*) Slet hvor relevant.
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