
Angrerettskjema (B2C) 
Ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester 

 

 

 

Fylles ut og returneres til Manstad Norge AS sammen med kjøpskvittering dersom du ønsker å gå fra 

avtalen. 

 

 

Utfylt skjema og kjøpskvittering returneres til  

Manstad Norge AS 

Øraveien 23 

1630 Gamle Fredrikstad 

 

Jeg bekrefter herved at jeg ønsker å gå fra min avtale om kjøp av følgende 
(Spesifiser varene på linjene nedenfor)  

 

 

 

 

 

 

Fyll inn dato 

Avtalen ble inngått  _________________ 

Varen ble mottatt  _________________ 

 

 

Årsaken til at det ønskes å gå bort fra kjøpsavtalen 
(Må ikke utfylles) 

 

 

 

 

 

Kundeinformasjon 

Navn  __________________________ 

Adresse __________________________ 

  __________________________ 

Kunde nr __________________________ 

 

 
Se baksiden for mer informasjon. Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med oss 

Telefon  995 02 222 

Mail  post@manstad.no 

 

 

 

 

 

mailto:post@manstad.no


KJØPSBETINGELSER FOR MANSTAD NORGE AS (www.manstad.no) 

Utdrag for den komplette oversikten over kjøpsbetingelser. For komplett oversikt over kjøpsbetingelser hos 

www.manstad.no (Manstad Norge AS) besøk nettbutikken vår. 

 

Generelt 

Manstad Norge AS (www.manstad.no) ønsker til enhver tid å yte den beste service overfor sine kunder. Forbrukerkjøp via www.manstad.no (Manstad Norge AS) 

sin nettbutikk er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. 

Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. 

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, eller vedlegg i utsendte pakker. 

 

Kundehenvendelser 

Vi besvarer e-post så fort som mulig og senest innen 48 timer (med unntak av helger der vi besvarer så fort som mulig første normale arbeidsdag). 

Vi er tilgjengelige på telefon på vanlige virkedager mellom 0700 og 1600. 

Henvendelser gjort på sosiale medier som f.eks Facebook og Messenger besvares så fort som mulig og senest innen 48 timer (med unntak av helger der vi 

besvarer så fort som mulig første normale arbeidsdag).  

Angrerett 

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (for unntak se i lovteksten). 

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Sammen med forsendelsen kommer 

også et angrerettskjema som må fylles ut ved evnt. retur. 

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til til 12 måneder etter utløpet av 

den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved 

manglene opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten, jf. angrerettloven § 21 tredje ledd jf. § 8 første ledd bokstav h. Sørger 

selger for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene, jf. 

angrerettloven § 21 fjerde ledd.  

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. 

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg som kunde. Du har risikoen for transporten tilbake til 

oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette 

gjelder kun når hele kjøpet returneres. Dersom produktet er brukt eller verdien på annen måte forringet kan vi redusere refundert beløp tilsvarende 

verdiforringelsen. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg. 

Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, 

kommer frem i angrerettskjemaet. Krav om angrerett meldes på e-post til post@manstad.no eller tlf 99502222. 

Ved en eventuell tvist, følger vi forbrukerklageutvalgets retningslinjer og anbefalinger 

Reklamasjon 

Før feil meldes til www.manstad.no (Manstad Norge AS) bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan bevise at 

produktet ikke fungerer slik www.manstad.no (Manstad Norge AS) har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til www.manstad.no (Manstad Norge 

AS) slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp.  

Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir www.manstad.no (Manstad Norge AS) melding innen rimelig tid etter at han oppdaget 

eller burde oppdaget mangelen. Frist for reklamasjon i henhold til kjøpsloven.  

"Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok produktet, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom 

selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid."   

Krav om reklamasjon meldes på e-post til post@manstad.no eller tlf 99502222. 

Manstad Norge AS følger forbrukerklageutvalgets avgjørelse ved eventuell tvist. 

Salgspant/Betalingsvilkår 

Manstad Norge AS (www.manstad.no) har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. 

pantelovens §3-14 flg. 
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