Vil du angre på kjøpet ditt?

Vi forstår at det hender et produkt ikke er sånn du tenkte når du så det i nettbutikken.

Angrerettloven sier at ved salg som er gjort «utelukkende ved fjernsalg», (f.eks. i nettbutikk) har
privatpersoner rett til å angre på kjøpet innen 14 dager etter at varen er mottatt.
Gjør følgende:
1) Kontakt oss, og si at du angrer. Dette kan du gjøre med vedlagte angrerettskjema, eller
sende oss en e-post til kontakt@gym2000.no.
a. Send oss også hvilket kontonummer du ønsker det krediterte beløpet utbetalt til
b. Ikke send e-post til andre adresser.
c. Ikke bruk andre metoder som Messenger eller lignende.
2) Pakk varene godt inn. Om mulig i originalemballasjen
3) Alle gjenstander som fulgte med varene må returneres, også brukermanualer, ledninger, etc
4) Merk pakken med ditt navn og «Retur».
5) Send varene tilbake til oss. Adressen er GYM2000 AS, Nedre Nedmarken 2, 3370 Vikersund
a. Kostnadene ved emballasje og frakt for retur må du dekke selv.
b. Du kan selv velge hvilken transportør du ønsker å bruke. Både Bring, Posten og
PostNord har daglige leveranser hos oss.
c. Om du bor i nærheten, har du også mulighet til å levere det selv, men ring oss og
avtal tidspunkt i forvegen.
Når vi mottar varene gjør vi følgende:
6) Kontrollerer varene.
7) Dersom varene er komplett, og uskadd vil vi kreditere og utbetale til avtalt konto.
8) Dersom varen er skadet eller mangelfulle, og det skyldes feilbruk eller uaktsomhet ved bruk
(f.eks utilstrekkelig emballasje), vil vi trekke for kostnaden ved å reparere/komplettere
produktet og kreditere resten.

Om noe er uklart underveis kan du ringe oss på 32786363 eller sende en e-post til
kontakt@gym200.no

Angreskjema
Ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester
Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen

Utfylt skjema sendes til: (benytt helst e-post)
GYM2000 AS
Nedre Nedmarken 2
3370 Vikersund
E-post: kontakt@gym2000.no
Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett kryss)
☐ varer (spesifiser på linjene nedenfor)
☐ tjenester (spesifiser på linjene nedenfor)

☐ Avtalen ble inngått den (dato)
Se ordrebekreftelsen
☐ Varen ble mottatt den (dato)

______________________ (ved kjøp av tjenester)

______________________ (ved kjøp av varer)

Forbrukerens/forbrukernes navn:

Forbrukerens/forbrukernes adresse:

Dato: _____________________

Forbrukerens/Forbrukernes underskrift (dersom papirskjema benyttes)

