
 
Lagstadgad ångerrätt  

Nedanstående information om ångerrätt gäller endast för konsumenter i den mening som avses i 13 § tyska civillagen (BGB 
(motsvarar 2 kap. 2 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Med konsument avses en fysisk person som 
huvudsakligen handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. 

Information om ångerrätt  
Ångerrätt 
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristens längd är 14 dagar från den dag då du 
eller en av dig angiven tredje part (dock ej transportföretaget) tar den sista varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska 
du informera oss, Boesner Sverige Filial, Mjörn Apelgården 10, 471 73 Mjörn, Mobil 0702 74 69 37, e-post sverige@boesner.com, 
om ditt beslut att återkalla detta avtal. Det ska du göra i form av en klar och tydlig förklaring (t.ex. ett brev avsänt med post eller ett 
e-postmeddelande). Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men du behöver inte göra det. För att du ska hinna utöva din 
ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. 
 
Verkan av utövad ångerrätt 
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (med 
undantag för extra kostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). 
Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt 
beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den 
inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer 
återbetalningen inte att kosta dig något. 
 
Vi kan vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende 
på vilket som inträffar först. 
 
Du ska återsända eller överlämna varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat 
oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna 
fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas 
maximalt till cirka 1 500 SEK. 
Du är endast ansvarig för varornas minskade värde om värdeminskningen beror på annan hantering än vad som krävs för att 
fastställa varornas art, egenskaper och funktion. 
 
 
 

 
 (Om du vill frånträda avtalet ska du fylla i denna blankett och återsända den till oss) 
 
Speditionsförsändelser: 
till boesner Versandservice GmbH, Gleiwitzer Str. 2, 58454 Witten, Tyskland 
e-post: sverige@boesner.com 
 
Paketförsändelser: 
till boesner kundtjänst Sverige, Mjörn Apelgården 10, 471 73 Mjörn, Sverige, Mobil 0702 74 69 37 eller  
e-post: sverige@boesner.com 
 
Jag/vi (*) _________________________________ meddelar härmed att jag/vi (*)  frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende  
 
följande varor (*)/tjänster (*): 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________ 
 
Beställdes den (*): ___________________________________   mottogs den (*): ______________________________________  
 
Konsumentens/konsumenternas namn: _______________________________________________________________________ 
 
Konsumentens/konsumenternas adress: ______________________________________________________________________ 
 
Konsumentens/konsumenternas underskrift  
(gäller endast pappersblankett):          _________________________________________________________________________ 
 
(*) Stryk det som inte gäller. 
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