
Angreskjema 
Fyll ut dette angreskjemaet og legg det ved sammen med varene du ønsker å returnere.  

Varen skal sendes til: 

Bad & Stil® WAREHOUSE 
Drejerganven 13 
2690 Karlslunde 
DANMARK

Returnummer: ............................................................................

(fås ved henvendelse hos Bad & Stil kundesenter badstil@badstil.no eller Telefon: +47 2396 6660)

Jeg meddeler med dette at jeg ønsker å angre kjøpet av følgende:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Mottaksdato: ...................................................................................

Web/ordrenummer: ........................................................................

Navn: ...............................................................................................   .........................................................................................................

Adresse: ...........................................................................................   .........................................................................................................

Telefon: ............................................................................................

E-post: .............................................................................................

Dato: ................................................................................................

Underskrift ......................................................................................

Din angrerett Som forbruker kan du uten å oppgi grunn angre den inngåtte avtalen innen 14 dager. Angrefristen utløper 14 dager 
etter den dagen du har mottatt varene.

Innen 14 dager etter mottak av varene dine kan du gi oss beskjed om at du ønsker å angre kjøpet.

Du kan ikke angre bare ved å nekte å motta varen uten samtidig å gi oss tydelig meddelelse om dette. 

Hvis du gjør bruk av angreretten, refunderer Bad & Stil alle betalinger som er mottatt fra deg, untaget leveringskostnader. 

Tilbakebetalingen gjennomføres med samme betalingsmiddel som du brukte ved kjøpet. 

Bad & Stil kan holde tilbake tilbakebetalingen inntil varen er mottatt i retur eller du har fremlagt dokumentasjon på at varen  
er returnert. 



Veiledning om retur av varer 

Kjære kunde Hvis du ønsker å returnere ordren, ber vi deg kontakte vårt kundesenter på tlf.: +47 2396 6660 for å få et returnummer 
som forsendelsen skal merkes med. 

Du må sende ordren i retur til oss uten unødig opphold og senest 14 dager etter at du har gitt oss beskjed om at du ønsker å angre 
kjøpet. Du må selv dekke de direkte utgiftene i forbindelse med tilbakelevering av varen. 

Når angreretten benyttes, må du selv betale for frakt for å sende varen i retur. 

Varen skal sendes i retur uten unødig opphold og senest 14 dager fra den datoen da du har oppgitt at du vil benytte angreretten. 
Fristen anses som overholdt hvis du returnerer varen innen utløpet av de 14 dagene. 

Det er viktig at forsendelsen påføres porto, som du selv må betale. Legg merke til at Bad&Stil ikke mottar varer sendt i oppkrav eller 
lignende. 

Du er ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens 
art, egenskaper og måten de fungerer på. Montering i tak og på vegg oppfattes som vesentlig forringelse av varens salgsverdi. Varen 
skal returneres i intakt og original emballasje. I motsatt fall vil dette bli betraktet som en forringelse av varens salgsverdi. Hvis varen 
er prøvd utover det som er beskrevet ovenfor, betrakter vi den som brukt, noe som betyr at du ved å angre kjøpet bare får tilbake  
en del av eller ingenting av kjøpsbeløpet, avhengig av varens handelsmessige verdi. 

Varen skal sendes til: 

Bad & Stil® WAREHOUSE  
Drejerganven 13 
2690 Karlslunde 
DANMARK

Hvis du sender inn en vare fordi du angrer kjøpet eller vil reklamere, vil du alltid få tilsendt en e-post når vi har mottatt varen. 

I e-posten får du opplysninger om den videre prosessen i forbindelse med behandlingen av angrerett/reklamasjon. 

Hvis du angrer kjøpet, tilbakebetales kjøpesummen naturligvis til deg ved overføring til din bankkonto når vi har mottatt varen  
i retur og kontrollert at den oppfyller reglene for angrerett. 

Hvis du ønsker mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss på e-post: badstil@badstil.no eller

telefon: +47 2396 6660. 

Vennlig hilsen 

Bad & Stil


