
 
  

Fortrydelsesformular. 
Tak fordi du handlede på Fiskegrej.dk 

Du har altid 14 dages fortrydelsesret, når du handler på fiskegrej.dk. 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du: 

1. har modtaget din vare 

2. får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige 

varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis 

3. får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om 

levering af en vare, der består af flere partier eller dele 

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. 

Meddelelsen kan gives ved mail til: info@fiskegrej.dk eller ved blot at returnere varen sammen med denne 

blanket. Vi refundere ikke returporto ved fortrydelse af købet. 

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen, med mindre varen er 

fejlbehæftet, i så fald skal du kontakte os på info@fiskegrej.dk eller tlf.: 3888 4648, så sender vi en retur 

pakke seddel. 

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.  

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. 

Varen sendes eller indleveres til: 

Sport Dres ApS 

Frederikssundsvej 50 

2400 København NV 

 

Varens stand, når du sender den retur: 

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er 

nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan 

prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.  

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at 

du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens 

handelsmæssige værdi.  

 

Varer der er undtagede fra fortrydelsesretten: 

Hvis emballagen er brudt på ”naturlige agn” som f.eks. forfoder, boilies, duftstoffer, Powerbait osv., samt 

DVD'er og software, kan vi desværre ikke modtage varen retur. 

 
Info og årsag: 
Du bedes udfylde nedenstående i forbindelse med returnering: 
 
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale 
om følgende vare: 
………………………………………………………………………………………. 
 
Bestilt d.:…………………………..   Leveret d.:………………………………... 
 
Ordrenr eller faktura nummer: ………………………………………………...... 
 
Navn og tlf. nummer:……………………………………………………………… 
 
Årsag til returnering:………………………………………………………………. 
 
Dato og underskrift………………………………………………………………… 
 
Vi returnere pengene til det kort, som du brugte ved købet. 
Har du betalt ved bankoverførsel, skal vi bruge dit bankkonto nummer  
Register nummer og bankkonto nummer:………………................................ 


