
             Ångerpolicy

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon
anledning.

Uttagsfristen är fjorton dagar från det datum då du eller en tredje part
som du har  utsetts,  och som inte är  transportören,  har  emottagit  eller
omhändertagit varorna.

För att utöva din uttagsrätt måste du informera oss (eShopWorld c / o US
Direct E-Commerce Limited, 3: e våningen, The Concourse Building, 100-
115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, K67 NY94 Irland, e-post
info@eshopworld .com) om ditt beslut att ångra detta kontrakt. För detta
ändamål kan du använda det bifogade uttagsformuläret, vilket dock inte
är  obligatoriskt.  Du  kan  också  elektroniskt  fylla  i  och  skicka  in
uttagsformuläret  eller  ett  annat  tydligt  uttalande på vår  webbplats  (en
länk till  avbeställningsformuläret för returvaror kommer att ingå i din e-
postbekräftelse  och  /  eller  din  sändningsbekräftelse).  Om du  använder
detta alternativ kommer vi att skicka en bekräftelse på mottagandet av
sådan återkallelse utan dröjsmål (t.ex. via e-post).

För  att  följa  ångerfristen  räcker  det  att  du  skickar  en  anmälan  om
utövandet av ångerrätten innan utgångsperioden löper ut. 

Ångerkonsekvenser 

Om du ångrar detta avtal kommer vi att ersätta alla betalningar vi har fått
från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för merkostnader till
följd av att du har valt en annan typ av leverans än den mest gynnsamma
standardleveransen som erbjuds av oss ) utan onödigt dröjsmål och senast
inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelandet om att du ångrar
detta  kontrakt.  För  denna  återbetalning  använder  vi  samma
betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida
inte  annat  uttryckligen  avtalats  med  dig;  under  inga  omständigheter
kommer du att debiteras några avgifter på grund av denna återbetalning.

Vi kan vägra att återbetala dig tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du
har visat att du har returnerat varorna, beroende på vilket som är tidigare.

Du måste returnera eller överlämna varorna omedelbart  och under alla
omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då du meddelar
oss om ångrandet av detta avtal till oss. Tidsfristen uppnås om du skickar
varorna före utgången av fjorton dagar.
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Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna, utom om du har
fått en eShopWorld-nominerad eller förbetald etikett.

Du  måste  bara  betala  för  eventuell  värdeförlust  på  varorna  om sådan
värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att
testa varornas kvalitet, egenskaper och funktion.

            Ångerblankett

Om du vill ångra kontraktet, fyll i och returnera denna blankett.

-Till  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-post info@eshopworld.com.

- Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) ångrar mitt/vårt (*) köpeavtal för
följande varor (*).

- Beställda den (*)/mottagna den (*).

- Konsumentnamn.

- Konsumentadress.

- Konsumentunderskrift (endast om denna blankett skickas på papper):

- Datum
---
(*) Ta bort vid behov.
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