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Om du är konsument (alltså en juridisk person som beställer uppdraget för ändamål som varken kan
kopplas till din yrkesmässiga roll eller egen verksamhet), har du lagstadgad frånträdesrätt:
Du har rätt att inom fjorton dagar frånträda avtalet med Daimler Truck AG resp. Mercedes-Benz
AG utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen för ingående av avtal.
För att utnyttja frånträdesrätten måste du informera Daimler Truck AG i 70546 Stuttgart, som
befullmäktigats att ta emot meddelanden och yttranden för Mercedes-Benz AG:s räkning, och entydigt
förklara ditt beslut att frånträda detta avtal (t.ex. per post, telefax eller e-post). Du är välkommen att
kontakta oss via vägassistansens hotline.
Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar meddelandet om att du tänker utöva ångerrätten
innan ångerfristen har gått ut.
Om du har rätt att frånträda detta avtal är du, när du frånträder detta tjänsteavtal, heller inte längre
bunden till avtalet om betalningstjänsten med UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (relaterat avtal).
Adressat för frånträdelsen är Daimler Truck AG, inte UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.
Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder detta avtal skall vi, utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar räknat från den dag då
vi mottog meddelandet om din frånträdelse av detta avtal, återbetala alla betalningar som vi har mottagit
från dig. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du själv har använt
för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen har kommit överens med oss om något annat.
I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.
Om du har begärt att utförandet av tjänsterna skulle påbörjas under ångerfristen skall du betala oss ett
rimligt belopp som jämfört hela avtalets omfattning står i proportion till vad som tillhandahållits fram till
dess att du meddelade oss om att du vill frånträda det här avtalet.
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