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Skjema A (bokmål) side 1 av 2
Dette skjema er obligatorisk ifølge forskrift av 20. juni 2014 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  

med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler  
(angrerettloven) § 8 femte ledd og § 33. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av varer og tjenester som  

ikke er finansielle tjenester.

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

Utfylt skjema sendes til:

NutraQ Norway AS v/VitaeLab
Postboks 3034 Elisenberg
0207 Oslo

Telefonnummer  98 70 14 01
E-post adresse  kundeservice@vitaelab.no 

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

 VARER (spesifiser på linjene nedenfor)

   
 
 AVTALEN BLE INNGÅTT DEN (dato)          Se vedlagt ordrebekreftelse/faktura

 VAREN BLE MOTTATT DEN (dato)                      

 FYLLES UT AV FORBRUKEREN: 

 FORBRUKERENS NAVN                                                                                                                                                                                             

 FORBRUKERENS ADRESSE                                                                                                                                                                                     
 
   

 
 DATO                                                                                                                          

 FORBRUKERENS UNDERSKRIFT                                                                                                                                                                                  

Skjema B (bokmål) side 2 av 2
Dette skjema er obligatorisk ifølge forskrift av 20. juni 2014 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  

med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler  
(angrerettloven) § 8 femte ledd og § 33. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av varer og tjenester som  

ikke er finansielle tjenester.

SKJEMA FOR OPPLYSNINGER OM ANGRERETT
Angrerett
Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den 
dag du eller annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den første varen i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss

NutraQ Norway AS v/VitaeLab
Postboks 3034 Elisenberg
0207 Oslo

Telefonnummer  98 70 14 01 
E-post adresse  kundeservice@vitaelab.no 

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f. eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes
Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av  
tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle 
tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe 
annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold, og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville  
gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere 
varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn det som nødvendig for å fastslå deres art, 
egenskaper og funksjon.


