
Ångerrätt för konsumenter:

ÅNGERVILLKOR 

Ångerrätt
Du har rätt att dra dig ur detta kontrakt inom fjorton dagar utan anledning. Ångerfristen är fjorton dagar
från dagen

- då du eller en av dig utvald tredje part, som inte är transportören, har tagit emot varan.

- då du eller en av dig utvald tredje part, som inte är transportören, har tagit emot den sista varan, 
förutsatt att du har beställt varor som en del av en enda beställning och dessa levereras separat;

- då du eller en av dig utvald tredje part, som inte är transportören, har tagit emot den sista 
delleveransen eller den sista varan; om du har beställt varor som levereras i flera delleveranser eller 
delar;

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss, Felder KG, KR-Felder-Straße 1,6060 Hall in 
Tirol, Österrike, telefon: + 43522358500, telefax – nr. + 43522356130 E-mail: info@feldershop.com, 
med en tydlig förklaring av ditt beslut att ångra detta kontrakt (t.ex. med ett brev skickat per post, fax 
eller e-post). Du kan använda den bifogade mönster-ångerblanketten, vilket dock inte är obligatoriskt. 
För att inte överskrida ångerrättsperioden räcker det att du skickar din anmälan om utövande av 
ångerrätt innan utgången tidsfrist för ångerrätten.

Konsekvenser av utövande av ångerrätt
Om du ångrar och återkallar detta avtal, kommer vi att betala tillbaka alla betalningar som vi mottagit 
av dig, inklusive leveranskostnaderna (förutom de extrakostnader som uppstår om du valt en annan 
leveransmetod än den som vi erbjuder som billigaste standardleverans), omedelbart och inom fjorton 
dagar efter att vi mottagit meddelandet om ditt ångerrättsutövande. För denna återbetalning använder vi
samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om inte annat avtalats med 
dig; du kommer inte att debiteras för dessa återbetalningsavgifter. 

Vi kan vägra återbetalning av varor som kan skickas som paket tills vi har fått tillbaka varan eller tills du
har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som är tidigare. 

Vi hämtar varor som inte kan skickas med paket.

Du måste returnera varorna som kan skickas som paket, omedelbart och under alla omständigheter 
senast fjorton dagar från det datum då du meddelar oss om uppsägningen av detta kontrakt, till oss KR-
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Felder-Straße 6060 Hall in Tirol, Österrike. Fristen är uppfylld om du skickar varorna inom fjorton 
dagar. 

Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varor som kan skickas som paket. När det gäller varor 
som inte kan skickas med paket, bär du de direkta kostnaderna för avhämtning. Kostnaden för 
avhämtning uppskattas till maximalt ca. 400,00 € och beror på varans volym och vikt. 

Du måste bara betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på en hantering 
som inte är nödvändig vid kontroll av varornas beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Uteslutning av utövande av ångerrätt
Ångerrätten gäller enl. § 312g Abs. 2 BGB bl.a. inte vid leverans av varor som är tillverkade enligt 
kundens specifikationer eller klart anpassade till personliga behov och inte vid leverans av varor, om 
dessa varit oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans på grund av sin beskaffenhet.
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Mönster-ångerblankett
(Om du vill ångra kontraktet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)

Felder KG 
KR-Felder-Straße 1
6060 Hall in Tirol, Österrike
Fax-nr.: +43 5223 56130
E-post: info@feldershop.com

- Härmed återkallar jag/vi (*) det kontrakt som ingåtts av mig/ oss (*) för inköp av följande 
varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)
- Beställd den (*)/ mottagen den (*)
- Kunden/kundernas namn
- Kunden/kundernas adress
- Kunden/kundernas underskrift (endast vid anmälan på papper)
- Datum
-------------------------------
(*) Stryk det som inte är korrekt. 
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