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Informasjon om
angreretten
Angrerett
Hvis du er en forbruker (dvs. en fysisk person som bestiller for et formål som ikke kan tilskrives din
kommersielle eller uavhengige profesjonelle virksomhet), har du angrerett i samsvar med
lovbestemmelsene:
Du har rett til å trekke deg fra kontrakten mellom Daimler Truck AG eller Mercedes-Benz AG innen
fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen vil utløpe 14 dager fra den dagen avtalen ble
inngått.
For å kunne utøve din angrerett, må du informere Daimler Truck AG i D-70546 Stuttgart, som har fått
fullmakt til å godta erklæringer på vegne av Mercedes-Benz AG, ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. et
brev sendt per post, faks eller e-post) om din Informer beslutningen om å trekke seg fra denne kontrakten.
Vi står til din disposisjon som kontaktperson via hjelpelinjen.
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender oss meldingen om at du velger å benytte
deg av angreretten før angrefristen er utløpt.
Hvis du har angrerett i forhold til denne kontrakten, er du ikke lenger bundet til
betalingstjenestekontrakten med UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG når du har kansellert denne
servicekontrakten (tilhørende kontrakt).
Adressaten til tilbakekallingen er Daimler Truck AG, ikke UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.
Virkninger av å tilbakekalle avtalen
Hvis du sier opp denne kontrakten, må vi betale tilbake alle betalinger vi har mottatt fra deg umiddelbart
og senest innen fjorten dager fra datoen da vi mottok varselet om at du sa opp kontrakten. Vi vil
gjennomføre slik tilbakebetaling ved bruk av den samme betalingsmetoden du brukte for den
opprinnelige transaksjonen, med mindre du eksplisitt har samtykket til en annen betalingsmetode;
uansett vil du ikke belastes for noen gebyrer som resultat av slik tilbakebetaling.
Hvis du har bedt om at tjenestene skal begynne i løpet av avbestillingsperioden, må du betale oss et
rimelig beløp, som tilsvarer andelen av tjenestene som allerede er levert til det tidspunktet da du
informerte oss om utøvelsen av angreretten med hensyn til denne kontrakten, sammenlignet med det
totale omfanget av tjenestene som tilbys i kontrakten.
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