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INSTRUKSER FOR UDØVELSE AF RETTIGHEDER 

DIN FORTRYDELSESRET 
 

 

Fortrydelsesret 
Du er berettiget til at fortryde din aftale inden for 14 dage ("Tilbagetrækningsperiode") uden at angive en 

årsag. Tilbagetrækningsperioden udløber, 14 dage efter at du eller en anden person, som du har 

bemyndiget, modtager dine IBO-redskaber. For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du informere os om 

din beslutning inden udgangen af Tilbagetrækningsperioden. Dette gør du ved at kontakte os pr. post, e-

mail, telefon eller online. Hvis du informerer ACN om, at du ønsker at opsige denne aftale pr. telefon, vil du 

blive bedt om at bekræfte din opsigelse skriftligt. 

 

ACN's kontaktoplysninger: 

Pr. post: Pr. e-mail: Pr. telefon: 

ACN Europe B.V. 

Thomas R. Malthusstraat 1-3 

1066JR Amsterdam 

Holland 

 

acneurope.helpdesk@acneuro.co

m 

 

(+45) 35 44 42 00 

 

Du kan eventuelt bruge den vedhæftede fortrydelsesformular til at informere os om din beslutning om at 

opsige aftalen.  

 

Hvad sker der, hvis du opsiger aftalen?  
Hvis du opsiger din aftale, tilbagebetaler ACN ethvert beløb, vi har modtaget af dig, herunder 

omkostninger for levering af varer til dig, forudsat at IBO-redskaberne er ubrugte, at emballagen ikke er 

blevet brudt, og at de kan anvendes til videresalg. Tilbagebetalingen fra ACN vil foregå ved brug af samme 

betalingsmetode, som du anvendte ved betaling.  

 

Du skal returnere dine IBO-redskaber til os for egen regning for at modtage tilbagebetaling. Vi foretager 

tilbagebetaling inden for 14 dage fra datoen for vores modtagelse af de returnerede varer eller fra datoen 

for din fremvisning af dokumentation for, at du har sendt dem til os.  
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FORTRYDELSESBLANKET 
(Udfyld og returner kun denne blanket, hvis du ønsker at opsige din aftale.) 

 

 

Til: ACN Europe B.V. 

Thomas R. Malthusstraat 1-3 

1066 JR Amsterdam 

Holland  

 

acneurope.helpdesk@acneuro.com 

 

Jeg skal hermed meddele, at jeg ønsker at opsige min aftale med ACN om køb af følgende IBO-redskaber:   

 

Kundens navn:  

Kundens adresse:  

Kundens telefonnummer:  

Kontonummer:  

Bestillingsnummer:  

Bestillingsdato:  

Dato for modtagelse af varer:  

Kundens underskrift:  

Dato:  
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