
Opplysninger om angrerett for 

CLEAN BED AS  

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 en annen tredjemann enn 
transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse 
For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din 
beslutning om å gå fra avtalen i et brev sendt med post eller e-post til; 
 
CleanBed AS 
Bergesvevegen 90 
2618 Lillehammer  
Norge (Norway) 
E-mail: post@cleanbed.no  
Tel: + 47 97 59 97 97  

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. 

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt 
fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene 
som inntreffer først.   
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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. 

Selgerens navn  
CleanBed AS 

Selgerens adresse 
Bergesvevegen 90 
2618 Lillehammer  
Norge (Norway) 
E-mail: post@cleanbed.no  
Tel: + 47 97 59 97 97  
         
  
Kontrakt/ordre/bestilling nr.  Se ordre  
Om vare(r) Se ordre Ordrebekreftelse er vedlagt dette skjemaet. 
Avtalen ble inngått Se ordre (dato). Skjemaet er levert/sendt Se ordre (dato). 
 
Fylles ut av forbrukeren: 

Skjemaet er mottatt ____________________ (dato).   
    
Jeg benytter meg av angreretten. 
  
Navn 
______________________________________________________________________________  
  
 Adresse 
______________________________________________________________________________    
  
Telefonnr. ______________________________   
  
  
E-post adresse __________________________________ 
  
  
  
Dato ____________________ 
  
  
  
Underskrift ______________ 
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