
  

  

  

  

  

  

Fortrydelsesregler  

Fortrydelsesret  

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale inden for fjorten dage uden at give nogen grund herfor. 
Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, udnævnt af dig, som ikke er 
transportøren, har hhv. havde modtaget den sidste vare.   
For at udøve din fortrydelsesret skal du kontakte os, boesner danmark, postboks 118, 2000 Frederiksberg, 
Tlf. 31325021, e-mail danmark@boesner.com, ved hjælp af en klar erklæring (f.eks et brev via posten eller 
en e-mail), og informere om din beslutning om at træde tilbage fra denne aftale. Du kan bruge den 
vedhæftede fortrydelsesformular, men dette er ikke påkrævet. For at opretholde fortrydelsesfristen er det 
tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af 
fortrydelsesfristen.  
  

Følger af fortrydelse  

  

Hvis du træder tilbage fra denne aftale, skal vi tilbageføre alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder 
leveringsomkostningerne (bortset fra meromkostningerne som opstod, fordi du valgte en anden type 
levering end standardleverancen) straks og senest fjorten dage fra den dato, hvor vi har modtaget 
meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale.   
For denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode, som du brugte i den oprindelige 
transaktion, medmindre andet er aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil der blive opkrævet 
gebyrer mht. tilbagebetalingen af dig.  
  

VI kan nægte tilbagebetalingen indtil vi har modtaget varerne, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du 
har sendt varerne retur.  
  

Du skal returnere varerne til os straks og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dato, 
hvor du har informeret os om fortrydelse af denne aftale. Fristen er opfyldt, hvis du sender varerne inden 
for en frist på fjorten dage. Du bærer de umiddelbare omkostninger for returneringen af varerne. 
Omkostningerne anslås til højst DKK 1000,-.  
  

Du skal kun betale foret eventuelt tab i varernes værdi, hvis dette tab af værdi skyldes en håndtering af 
dig, der ikke har været nødvendig for at kontrollere varernes art, egenskaber og funktionalitet.    
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(Hvis du ønsker at træde tilbage fra aftalen, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage)  

  

Fragt leverancer:  

Til boesner Versandservice GmbH, Gleiwitzer Str. 2, 58454 Witten, Tyskland, e-mail:  

danmark@boesner.com  

  

Pakkeforsendelser:  

til boesner danmark, postboks 118, 2000 Frederiksberg, Danmark, tlf. 3132 5021, e-mail: 

danmark@boesner.com  

Hermed træder jeg/vi(*)  __________________________________________________________  

  

tilbage fra den af mig/os (*) ________________________________________________________  

  

afsluttede aftale om køb af følgende Varer (*) / levering af følgende tjenester (*)  

  

_______________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________  

  

Bestilt den (*) ___________________________________________________________________  

  

Modtaget den (*) ________________________________________________________________  

  

Forbrugerens/forbrugernes navn: ___________________________________________________  

  

Forbrugerens/forbrugernes adresse: _________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________  

  

Forbrugerens / forbrugernes underskrift: _____________________________________________  

(kun ved meddelelse på papir)  

  

Dato ___________________________________________________________________________  

  

(*) det ikke ønskede streges  
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