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Bemærkninger til fortrydelse af køb for forbrugere:

Når du har bestilt varer i Felders onlineshop, bliver din ordre, - alt efter varens art sendt som - pakke (= hvis varen er 
egnet til forsendelse som pakke) og / eller med spedition (= ikke egnet til forsendelse som pakke).

De gældende regler for fortrydelse af købet er afhængig af, om du har modtaget din vare som pakke og / eller med 
spedition. Reglerne for fortrydelse af køb ved vare sendt som pakke, er entydig hvis du har modtaget din bestilling 
som pakke. Regler for fortrydelse af køb ved vare, der ikke kan sendes som pakke er entydig hvis du har modtaget 
din ordre med speditionsfirma. Bliver en bestilling leveret som pakke og spedition og ønsker kunden at fortryde hele 
købet, gælder begge regler for fortrydelse for denne.

Ved fortrydelse bedes du acceptere reglerne for fortrydelse af købet ved at sætte et flueben i den dertil egnede firkant 
foroven i beskrivelsen af reglerne for fortrydelse af køb.

REGLER FOR FORTRYDELSE AF KØBET ved vare sendt som pakke   side 2
REGLER FOR FORTRYDELSE AF KØBET ved vare sendt som pakke   side 4
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Jeg vil gøre brug af fortrydelses-retten ved vare sendt som pakke. (Sæt kryds her)

REGLER FOR FORTRYDELSE AF KØB ved vare der kan sendes som pakke

Regler for fortrydelse af køb

Du har ret til at fortryde købet inden fjorten dage, uden at angive grunden for at fortryde din bestilling. Fristen for 
fortrydelse af købet er fjorten dage fra den dag du eller tredje person, har taget den sidste vare i besiddelse. For at 
fortrydelses-retten kan træde i kraft, skal du sende en entydig erklæring til os, Felder KG, KR-Felder-Straße 1,6060 
Hall i Tirol, Østrig, Telefon: + 43522358500, Telefax – Nr. + 43522356130 E-Mail: info@feldershop.com, (f.eks. 
pr brev/post, telefax eller e-mail) og informere os om din beslutning om at fortryde købet. Du kan bruge følgende 
eksempel/formular på fortrydelsesret - som dog ikke er udfyldt. For at fortrydelses-fristen overholdes er det vigtigt, at 
du indsender meddelelsen om fortrydelse af købet inden fristen for fortrydelse af købet er udløbet.

Eksempel på formular for fortrydelse af køb

(Hvis du vil fortryde købet, bedes du udfylde denne formular og sende den retur til os.)

Felder KG 
KR-Felder-Straße 1
6060 HALL i Tirol, Østrig
Telefax-Nr.: +43 5223 56130
E-Mail: info@feldershop.com

- Hermed fortryder jeg/vi (*) den af mig/ os (*) bestilte ordre og køb af følgende vare/r (*)
/ og følgende tjenesteydelse (*)

- Bestilt den (*)/ modtaget den (*)
- Navn på forbruger(e)
- Adresse for forbruger(e)
- Forbrugerens underskrift (kun ved meddelelser pr brev/papir)
- Dato

-------------------------------
(*) Overstreg det ikke gældende. 
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Grunden til fortrydelse

Hvis du fortryder bestilling af denne ordre skal vi senest fjorten dage efter meddelelsen om fortrydelse af købet er 
modtaget hos os,, tilbagebetale alle de betalinger vi har modtaget fra dig, inklusive forsendelsesomkostninger (med 
undtagelse af yderligere omkostninger der er opstået ved valg af anden form end den standard-levering, vi tilbyder). 
Til tilbagebetaling vil vi anvende samme betalingsmåde, som du har brugt til den oprindelige transaktion hvis ikke 
andet er aftalt med dig; der vil ikke blive beregnet omkostninger ved denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebe-
talingen til vi har modtaget varen retur eller du har dokumenteret at have returneret varen, alt efter hvad der indtræffer 
først. Du skal returnere varen senest inden fjorten dage efter den dato, du har oplyst os om fortrydelse af købet, til os 
KR-Felder-Straße 6060 Hall i Tirol, Østrig. Fristen er gældende, hvis du afsender varen inden de fjorten dage er gået. 
Du skal erstatte et muligt værditab på varen, hvis det efter kontrol viser sig at varen har lidt overlast i beskaffenhed, 
egenskaber eller funktion samt ikke korrekt omgang med varen, kan tilbageføres til dig.

Slutning på regler for fortrydelse af køb

Fortrydelses-retten består af § 312g stykke 2 BGB dog ikke ved levering af varer, der er specielt fremstillet til kunden 
eller entydigt er fremstillet til dennes personlige behov og ikke for levering af varer, hvis disse efter levering grundet 
beskaffenhed, ikke kan deles med andet gods og er blevet blandet. 
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Jeg vil gøre brug af fortrydelses-retten ved vare, der ikke er sendt som pakke. (Sæt kryds her)

REGLER FOR FORTRYDELSE AF KØB ved vare, der ikke er sendt som pakke

Regler for fortrydelse af køb

Du har ret til at fortryde købet inden fjorten dage, uden at angive grunden for at fortryde din bestilling. Fristen for 
fortrydelse af købet er fjorten dage fra den dag du eller tredje person, har taget den sidste vare i besiddelse. For at 
fortrydelses-retten kan træde i kraft, skal du sende en entydig erklæring til os, Felder KG, KR-Felder-Straße 1,6060 
Hall i Tirol, Østrig, Telefon: + 43522358500, Telefax – Nr. + 43522356130 E-Mail: info@feldershop.com, (f.eks. 
pr brev/post, telefax eller e-mail) og informere os om din beslutning om at fortryde købet. Du kan bruge følgende 
eksempel/formular på fortrydelsesret - som dog ikke er udfyldt. For at fortrydelses-fristen overholdes er det vigtigt, at 
du indsender meddelelsen om fortrydelse af købet inden fristen for fortrydelse af købet er udløbet.

Eksempel på formular for fortrydelse af køb

(Hvis du vil fortryde købet, bedes du udfylde denne formular og sende den retur til os.)

Felder KG 
KR-Felder-Straße 1
6060 HALL i Tirol, Østrig
Telefax-Nr.: +43 5223 56130
E-Mail: info@feldershop.com

- Hermed fortryder jeg/vi (*) den af mig/ os (*) bestilte ordre og køb af følgende vare/r (*)
/ og følgende tjenesteydelse (*)

- Bestilt den (*)/ modtaget den (*)
- Navn på forbruger(e)
- Adresse for forbruger(e)
- Forbrugerens underskrift (kun ved meddelelser pr brev/papir)
- Dato

-------------------------------
(*) Overstreg det ikke gældende. 
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Grunden til fortrydelse

Hvis du fortryder bestilling af denne ordre skal vi senest fjorten dage efter meddelelsen om fortrydelse af købet er 
modtaget hos os,, tilbagebetale alle de betalinger vi har modtaget fra dig, inklusive forsendelsesomkostninger (med 
undtagelse af yderligere omkostninger der er opstået ved valg af anden form end den standard-levering, vi tilbyder). 
Til tilbagebetaling vil vi anvende samme betalingsmåde, som du har brugt til den oprindelige transaktion hvis ikke 
andet er aftalt med dig; der vil ikke blive beregnet omkostninger ved denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebe-
talingen til vi har modtaget varen retur eller du har dokumenteret at have returneret varen, alt efter hvad der indtræffer 
først. Du skal returnere varen senest inden fjorten dage efter den dato, du har oplyst os om fortrydelse af købet, til os 
KR-Felder-Straße 6060 Hall i Tirol, Østrig. Fristen er gældende, hvis du afsender varen inden de fjorten dage er gået. 
Du skal erstatte et muligt værditab på varen, hvis det efter kontrol viser sig at varen har lidt overlast i beskaffenhed, 
egenskaber eller funktion samt ikke korrekt omgang med varen, kan tilbageføres til dig.

Slutning på regler for fortrydelse af køb

Fortrydelses-retten består af § 312g stykke 2 BGB dog ikke ved levering af varer, der er specielt fremstillet til kunden eller 
entydigt er fremstillet til dennes personlige behov og ikke for levering af varer, hvis disse efter levering grundet beskaf-
fenhed, ikke kan deles med andet gods og er blevet blandet.
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