
 

Skjema for angrerett 
 

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

 

Fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen. 

 

Ferdig utfylt skjema sendes til:  

 

HANTEK AUDIO AS 
 

Postboks 65, Lambertseter 

1101 OSLO 

post@hantek.no  

 

 

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp varer (spesifiser på linjene 

nedenfor): 

 
Kundenummer: __________________________  Ordrenummer: ________________________________ 

 
Varenummer: ___________________________   Antall:___________  

 
Varenummer: ___________________________   Antall:___________ 

 
Varenummer: ___________________________   Antall:___________ 

 

Ved flere varelinjer vennligst noter i epost eller eget ark. 

  
Varen ble mottatt den (dato): ________________________   

 

Forbrukerens/forbrukernes: 

 

Navn: ________________________________________________________________________________ 

 

Adresse: ______________________________________________________________________________  

 

Dato: ____________________  Signatur: ___________________________________________________ 

 

 

mailto:post@hantek.no


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 

Avtalen er unntatt fra angrerett dersom kjøpet omfattes av vare som er kundetilpasset og som ikke uten 
videre kan selges til annen kunde. 

Eksempel på unntak kan være ved kjøp av ørepropper o.l. som er formstøpte, 3D-printet eller på annen 
måte tilpasset kjøperen (eller en han handler på vegne av) alene. 

For andre produkter kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven som følger: 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I 
fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag 
forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for 
at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen skal skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller 
brev). 

HANTEK AUDIO AS 

Postboks 65, Lambertseter 

1101 OSLO 

post@hantek.no  

 

Angrefristen begynner å løpe: 

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er gjort tilgjengelig for 
kjøperen. 

Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra 
dagen etter første forsendelse er gjort tilgjengelig for kjøperen. 

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er gjort tilgjengelig 
for kjøperen. 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra 
melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Ved 
bruk av angreretten skal varen emballeres i den emballasje varen ble mottatt i med evt. tillegg av 
ytterligere emballering dersom denne er skadet. 

Returadresse oversendes når HØR har mottatt angrerettskjema. 

Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, 
uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og 
nødvendig, eller som tydelig viser at varen er brukt, kan kjøperen bli ansvarlig for redusert verdi på 
varen. 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 
dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å 
holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem 
dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. 
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