
Gällande lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) 
 
Information om ångerrätt  
 
Ångerrätt  
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.  
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter det datum du som Insider erhållit produkten. då du eller någon tredje 
part, dock ej transportföretaget, tar varan i fysisk besittning”. 
 

Vill du utöva ångerrätten ska du till ”The Insiders Network LTD, 3rd Floor, Co-work Shoreditch, 26 
Finsbury Square, London, EC2A 1DS” skicka ett klart och tydligt meddelande där du anger ska ditt namn, 
din geografiska adress, och, om det gäller i ditt fall, ditt telefonnummer, faxnummer och din e-postadress  
om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post) förslagsvis e-post .  
 
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du 
tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.  

 
Verkan av utövad ångerrätt  
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också 
leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat 
leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder).  
 
Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål. Återbetalningen sker efter det att vi fått tillbaka 
varan från dig, undersökt varan samt fastställt kostnaden för att återställa varan i nytt säljbart skick. Är 
varan utsatt för test och användning kommer kostnaden för att återställa varan i nytt säljbart skick 
reduceras från det återbetalade beloppet 
 
Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den 
inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall 
som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något4.  
 

 
Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till ”ACKRO ApS ,Farverland 6, 2600 Glostrup, 

Denmark” utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt 

beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna 

fjortondagarsperiod löpt ut.” 

 

 
Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas till 
cirka 100 SEK. 
 
 
 

*Utöver detta dokument finns det en ångerblankett på konsumentverkets hemsida  
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