
 

 

 
ANGRERETTSSKJEMA  

 

 
Du har 14 dagers ubetinget angrerett  
Ønsker du å benytte deg av angreretten, skal dette angrerettskjemaet benyttes. Du kan angre kjøpet ved å 
gi oss beskjed om dette innen 14 dager fra du har mottatt varen. Du kan selv velge hvordan du gir oss 
beskjed om dette, men vi anbefaler at du gjør dette skriftlig. Du mister ikke angreretten ved å åpne 
forsendelsen, så lenge varen leveres tilbake i ubrutt originalemballasje. Du er selv ansvarlig for å betale 
fraktkostnadene på en vare som du vil angre kjøpet på, jf. angrerettloven §25. 
Forbruker betaler selv returporto 

Returneres til: 
 
New Nordic AS,  
Glassverket 35,  
1515 MOSS. 

Informasjon om forbruker:  

 
Navn:________________________________________________________________________ 
 
Adresse:_____________________________________________________________________ 
 
Telefon:________________________________________ 
 
Epostadresse: _____________________________________________________________ 

Varen ble mottatt (dato)_________________________________________________ 
 
Returdato:_________________________________________________________________ 

 

Jeg vil underrette om at jeg ønsker å gå fra min avtale om kjøp av følgende vare(r): 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

____________________                            _________________________________________________________ 

Dato                      Underskrift 



 

 

 

INFORMASJON OM ANGRETT OG REKLAMASJON 

 

Du har alltid angrerett i 14 dager i henhold til angrerettloven. Dette betyr at du som kunde har rett til å 

angre ditt kjøp ved å gi oss beskjed om dette innen 14 dager fra du, eller noen på dine vegne mottok varen. 

Du kan velge selv hvordan du gir oss beskjed om dette, men for å dokumentere dette anbefaler vi at du gjør 

det skriftlig.  

Varen må returneres til oss innen 14 dager fra du informerer oss om at du ønsker å angre kjøpet. Du mister 

ikke angreretten ved å åpne en forsendelse, så lenge emballasjen på produktet er ubrutt og varen leveres 

tilbake i samme stand og mengde. 

 

Du som kunde er selv ansvarlig for å betale fraktkostnader på en vare som du vil angre kjøpet på, jf. 

angrerettloven § 25. Du er også ansvarlig for trygg retur av vare(r) så vi anbefaler deg å pakke inn varen godt 

og ta vare på kvitteringen for frakt.  

Du kan bli belastet dersom varen er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er 

nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. angrerettloven § 25). Beløpet vil bli 

godskrevet din konto når vi mottar varene.  

 

Har du spørsmål om angrerett eller reklamasjon, kontakt oss på telefon 69257300 eller send oss en epost til 

info@newnordic.no 

Angrerettloven gjelder kun for privatpersoner, ikke for bedrifter. Sjekk våre salgsbetingelser på 

www.newnordic.no. Mer informasjon angående angrerett ved kjøp finner du på Forbrukerrådets nettsider: 

http://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop 

mailto:info@newnordic.no
http://www.newnordic.no/

