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RÄTT ATT FRÅNTRÄDA AVTAL SOM INGÅTTS SOM DISTANSFÖRSÄLJNING 
 

I enlighet med konsumentskyddslagen har konsumenten rätt att frånträda ett avtal (ångerrätt) som ingåtts som 

distansförsäljning (per telefon eller elektroniskt) inom 14 dagar utan att meddela orsak. 

 

Tidsfristen för frånträdandet (ångerfristen) löper ut 14 dagar efter det att avtalet har ingåtts. 

 

För att utnyttja din ångerrätt ska du meddela oss om beslutet att du frånträder avtalet på ett entydigt sätt (med 

brev per post, fax eller e-post). Våra kontaktuppgifter finns nere på sidan. Du kan använda den bifogade ånger-

blanketten, men den är inte obligatorisk.  

 

För att iaktta tidsfristen räcker det med att du skickar anmälan om att du utnyttjat ångerrätten innan ångerfristen 

löpt ut. 

 

FÖLJDERNA 

Om du frånträder detta avtal, 

 häver vi avtalet och avbryter den avtalsenliga leveransen i enlighet med din avanmälan. 

 vi återbetalar alla betalningar som vi fått av dig som gäller detta avtal, utan dröjsmål och i vilket fall som helst 

senast inom 14 dagar efter att vi fått din avanmälan. Vi gör återbetalningen på samma betalningssätt som du 

använt i den ursprungliga betalningen, om inte du uttryckligen har gått med på något annat, och i alla fall så 

att du inte åsamkas kostnader av återbetalningen. 

 

Om du har begärt att tjänsten tillhandahålls (leveransen av elektricitet inleds) innan ångerfristen löper ut eller om 

du har hunnit konsumera elektricitet före frånträdandet, måste du betala oss en skälig ersättning som följer pri-

serna i avtalet för den tjänst som utförts enligt avtalet fram till din avanmälan (åtgärder som vidtagits för att in-

leda leveransen samt den konsumerade energin). 
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JAG ANMÄLER ATT JAG ÖNSKAR FRÅNTRÄDA AVTALET  

SOM JAG INGÅTT SOM GÄLLER FÖLJANDE UTFÖRDA TJÄNST: 

 

Elavtal med följande uppgifter *) 

*) Obs! Leveransen av el avbryts om förbrukningsplatsen inte har ett leveransavtal.  

 

 

_________________________________________________________ 

Datum 

 

 

_________________________________________________________ _________________________________________________________ 

Underskrift Namnförtydligande 

Förbruknings id och adress 

Namn 

 

Gatuadress 

 

Postnummer och postanstalt Beställningsdag 
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