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:
Hafslund Strøm AS, Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf 21 49 49 49, e-post: kundeservice@hafslundstrom.no

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)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Sett kryss og dato:

☒ Avtalen ble inngått den (dato)
☐ Varen ble mottatt den (dato)

_____________________ (ved kjøp av tjenester)

______________________ (ved kjøp av varer)

Forbrukerens/forbrukernes navn:
__________________________________________________________________________________________

Forbrukerens/forbrukernes adresse:

__________________________________________________________________________________________

Dato:

____________________________

__________________________________________________________________________________________
Forbrukerens/forbrukernes underskrift (bare dersom papirskjema benyttes)
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Skjema for opplysninger om angrerett
Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettlovens § 8 første ledd
bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

Angrerett
Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.
Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.
For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:
Hafslund Strøm AS
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo, tlf 21 49 49 49, kundeservice@hafslundstrom.no
på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post,
telefaks eller e-post).
Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke
angreretten før angrefristen utløper.
Virkningene av at angreretten brukes
Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/
elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp
som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å
gå fra avtalen, sammenliknet med full oppfyllelse av avtalen.
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