
STANDARDFORTRYDELSESFORMULARSTANDARDFORTRYDELSESFORMULARSTANDARDFORTRYDELSESFORMULARSTANDARDFORTRYDELSESFORMULAR    

    

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende, Bemærk standard returret er gældende: 14 dages returret.) 
Vigtigt: Varen skal returneres i original emballage, samt yderligere indpakning.Vigtigt: Varen skal returneres i original emballage, samt yderligere indpakning.Vigtigt: Varen skal returneres i original emballage, samt yderligere indpakning.Vigtigt: Varen skal returneres i original emballage, samt yderligere indpakning.    

Til:Til:Til:Til: 
Greenlight Battery ApS 
Industriparken 31 
7400 Herning 
E-mail: service@batteri-butik.dk 

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser: 
 
 

  

OrdrenummerOrdrenummerOrdrenummerOrdrenummer/Fakturanummer/Fakturanummer/Fakturanummer/Fakturanummer::::____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
Årsdag til returnering:                                                                                                      Årsdag til returnering:                                                                                                      Årsdag til returnering:                                                                                                      Årsdag til returnering:                                                                                                                                                                                                                                      Sæt kSæt kSæt kSæt kryds:ryds:ryds:ryds:    

1111    Jeg har fortrudt mit køb og ønsker pengene returJeg har fortrudt mit køb og ønsker pengene returJeg har fortrudt mit køb og ønsker pengene returJeg har fortrudt mit køb og ønsker pengene retur        

2222    Jeg har modtaget en defekt vare, bedes ombyttetJeg har modtaget en defekt vare, bedes ombyttetJeg har modtaget en defekt vare, bedes ombyttetJeg har modtaget en defekt vare, bedes ombyttet        

3333    Jeg har modtaget en defekt vare og ønsker pengene returJeg har modtaget en defekt vare og ønsker pengene returJeg har modtaget en defekt vare og ønsker pengene returJeg har modtaget en defekt vare og ønsker pengene retur        
4444    Jeg har modtaget en forkert vare, bedes ombyttet til det bestilteJeg har modtaget en forkert vare, bedes ombyttet til det bestilteJeg har modtaget en forkert vare, bedes ombyttet til det bestilteJeg har modtaget en forkert vare, bedes ombyttet til det bestilte        

5555    Jeg har Jeg har Jeg har Jeg har modtaget en forkert vare og ønsker pengene returmodtaget en forkert vare og ønsker pengene returmodtaget en forkert vare og ønsker pengene returmodtaget en forkert vare og ønsker pengene retur        

            

    
    
    
 

 

Bestilt denBestilt denBestilt denBestilt den: ______________: ______________: ______________: ______________________________________________________________________________          Modtaget denModtaget denModtaget denModtaget den: : : :     ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Forbrugerens Forbrugerens Forbrugerens Forbrugerens 
navnnavnnavnnavn: : : :  

____________________________________________________________________________________ 

  
 

Forbrugerens Forbrugerens Forbrugerens Forbrugerens 
adresseadresseadresseadresse:::: 

____________________________________________________________________________________ 

  
 

Forbrugerens Forbrugerens Forbrugerens Forbrugerens 
underskriftunderskriftunderskriftunderskrift    (kun 

hvis formularens 

indhold meddeles 

på papir): : : :  

____________________________________________________________________________________ 

  

DatoDatoDatoDato: : : :     ________________________________________________________________________________________________________ 

 


