
Angreskjema 
Ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester 

 
Du må ta de direkte kostnadene ved å returnere varene, 90 kr. Dette vil du bli belastet for når varen er mottatt. Du må returnere 

varene til Skogstad Sport AS, 6793 Innvik, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 30 dager etter den dag vi mottar melding om 
din beslutning om å gå fra denne avtalen. 

Skogstad Sport har ikke mulighet til å foreta bytter i nettbutikken. Dersom du ønsker en annen vare må du legge inn en ny bestilling 
på vår hjemmeside og angre ditt orginale kjøp gjennom dette skjemaet. Alternativt kan du bytte produktet i en av våre Skogstad 

butikker ved fremvisning av kvittering på kjøpet. Varen må være ubrukt, merkelapper må være på og originalemballasje må være 
intakt for at varen skal returneres. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige 

transaksjonen. Vi kan ikke utføre tilbakebetaling til et annet betalingsmiddel enn den opprinnelige transaksjonen.  
*Det er ikke angrerett på varer som av hensyn til helsevern og hygiene ikke er egnet for retur. Dette gjelder alt undertøy kjøpt hos 

Skogstad Sport. Skogstad Sport er ikke pålagt å refundere dette og kan sende produktet tilbake til deg med postoppkrav. 

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

Utfylt skjema legges ved returen og sendes til:   Skogstad Sport AS, 6793 INNVIK 

 

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

 Varer (spesifiser på linjene nedenfor 

 Tjenester (spesifiser på linjene nedenfor 

 

Ordrenummer:   Art. no:  Artikkel navn:  Farge:   Størrelse: Antall: 

            _______ 

            _______ 

            _______ 

 

Sett kryss og dato: 

 Avtalen ble inngått den (dato)       (ved kjøp av tjenester) 

 Varen ble mottatt den (dato)       (ved kjøp av varer) 

 

Forbrukerens/forbrukerenes navn: 

            _______ 

Forbrukerens/forbrukerenes adresse: 

            _______ 

 

Dato:       
 
 

            _______ 

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (bare dersom papirskjema benyttes) 


