
 

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

 

Utfylt skjema sendes til:   

ERA TRAN AS, GRINI NÆRINGSPARK 3, 1361 ØSTERÅS 

 

E-POST: POST@ERATRAN.NO 

TEL: +47 90 14 84 63             

 
 
 
Navn:  
 
Ordrenummer: 
 
E-post: 
 
Telefon: 
 

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende:  

 

Produkt:     Antall:            

 

Produkt:     Antall: 

 

 

Dato:     ____________________ 

 

  

Underskrift 

 

  

ANGRESKJEMA 
Hos Era Tran har du 14 dagers angrerett! 

 



 baksiden for informasjon om hvordan du bytter eller returnerer varer! 

SLIK GJØR DU: 
* Fyll ut angreskjema på foregående side 
* Pakk inn varene, legg ved returskjemaet  
* Send pakken i posten eller returner på annen ønsket måte 
 
ANGRERETTEN: 
Som kjøper kan du angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett 
innebærer at du uten grunn kan returnere uåpnet vare til oss selv om det ikke er noen 
mangel ved den. Du kan også benytte angreretten før varen er levert. Du må gi oss melding 
om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om 
angreretten og angrerettskjema er mottatt. 
 
Meldingen om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema eller 
e-post), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til oss. Du skal 
uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende 
varene tilbake. 
 
Du som kjøper må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten benyttes. 
Produktet må kunne leveres tilbake til oss i samme stand og mengde som du mottok det. 
Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og 
funksjon, må du dekke dette verditapet. 
 
 
NÅR FÅR JEG TILBAKEBETALINGEN FOR MIN RETUR? 
Ved retur tilbakebetales pengene i løpet av 7-14 virkedager etter at du mottok 
returbekreftelse fra oss. Grunnen til dette er at det er Vipps som er ansvarlig for 
refunderingen og de får beskjed fra oss så snart returen er registrert. Deretter har de en 
behandlingstid på 7-14 virkedager. Dersom du har betalt med kort føres pengene direkte 
tilbake til samme kort. 
 
 
 
 
 
Dette påvirker ikke dine forbrukerrettigheter. 
Les mer på www.eratran.no/vilkår 


