
Angrerett Danalock
Du har 14 dagers ubetinget angrerett på dine nettkjøp

Etter angrerettloven kan forbruker gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen
14 dager.

Som forbruker (privatperson) gir Angrerettloven rett til å angre ditt kjøp.
Angreretten forutsetter at du så snart som mulig, senest innen 14 dager etter
låsen har blitt montert, gir oss beskjed om at du vil benytte angreretten ved å
bruke dette angrerettskjema.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet være returnert til
oss, helst med originalemballasjen, i tilnærmet samme mengde og stand som
ved mottak. Du er selv ansvarlig for å demontere låsen fra døren på en forsvarlig
måte, og alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Kjøper bærer
kostnader for retur, og er selv ansvarlig for sendingen til oss - send derfor pakken
rekommandert med sporing.

Produktene/retur sendes med post til Luado sin samarbeidspartner/leverandør
av låser:

Sesam Tech,v/Ingeniør Larsson AS org. no. 995015633
Trasopterrassen 3A, 0672 Oslo,

Utfylt angrerettskjema, kan sendes til Luado AS som e-post og/eller post.
hei@luado.no og/eller Sesam Tech,v/Ingeniør Larsson AS, Trasopterrassen 3A,
0672 Oslo,

Returnering av produkter med original emballasje hvor produktet kun er testet og
fremstår som nytt, tilbakebetales hele kjøpesummen for produktet, inklusive frakt
og eventuelle gebyrer. Gebyrer tilknyttet monteringstjenesten, 1498 kr, refunderes
ikke. Verdien på låsen vil avgjøres av veiledende priser.

Returnering av produkter uten originalemballasjen, eller hvor originalemballasjen
er skadet eller forringet på noen måte, eller produktet ikke fremstår som nytt,
forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning.



Skjema for angrerett

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av

følgende varer (spesifiser på linjene nedenfor)

     

     

Oppgi dato:

Varen ble mottatt (dato) _______________ (ved kjøp av varer)

Avtalen ble inngått den (dato) ________________ (ved kjøp av tjenester)

Forbrukerens/forbrukernes navn:
     

Forbrukerens/forbrukernes adresse:
     

Jobb nummer:_______________

Sted og dato:______________

     

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (dersom papirskjema benyttes)


