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

Kontakt oss, fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen.
Utfylt skjema sendes til:
Quintet AS
Postboks 97 Bønes 5849 Bergen
Tel: 55981555 - E-post: post@quintet.no
Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende
vare/varer.
Produktnavn:
_______________________________________________
Varen ble mottatt (dato):
_______________________________________________
Mitt ordrenummer:
_______________________________________________
Forbrukerens/forbrukerenes navn og adresse:
________________________________________________
________________________________________________

Dato: _________________
________________________________________________________________
Forbrukerens/forbrukerenes underskrift(bare dersom papirskjema benyttes)

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 etter loven 14 dagers angrerett på produkter kjøpt fra nettbutikker.
Slik gjør du det:
Fyll ut dette skjemaet og legg det ved når du returnerer varen/e. Husk å skrive inn ditt
ordrenummer på angrerettskjemaet.
Når returen er mottatt vil vi refundere deg beløpet du har betalt for varen/e.
NB! Merk at produktets/enes eventuelle forsegling ikke må brytes. Produktet må heller
ikke være brukt /testet.
Kontakt og returadresse:
Quintet AS
Postboks 97 Bønes, 5849 Bergen
Tel: 55981555 - E-post: post@quintet.no
Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.
Virkningen av at angreretten brukes
Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale deg beløpet som ble mottatt fra deg
ved bestilling. (Med unntak av tilleggskostnader som evt porto du har betalt).
Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den
opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.
I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.
Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt
frem dokumentasjon på at varen er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunkter som
inntreffer først.
Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller
senest 14 dager etter den dagen du underretter oss om at du ville gå fra avtalen.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen
håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskap og
funksjon.

