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Vejledning om fortrydelsesret
Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde denne aftale inden for fjorten dage uden at skulle begrunde dette.
Fortrydelsesfristen er på fjorten dage fra den dag, aftalen blev indgået.
For at gøre din fortrydelsesret gældende skal du informere os, Daimler Truck AG, D-70546 Stuttgart,
om din beslutning om at annullere denne aftale i en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten
eller pr. telefax eller e-mail). Vi rådgiver dig gerne som kontaktperson på tlf. 00800 5 777 7777.
For at opfylde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du afsender meddelelsen om udøvelsen af din
fortrydelsesret før fortrydelsesfristens udløb.
Såfremt du er fortrydelsesberettiget i henhold til denne aftale, er du ved effektiv annullering af denne
aftale om tjenesteydelser heller ikke længere bundet af aftalen om betalingsydelser med UNION TANK
Eckstein GmbH & Co. KG (sammenhængende aftale).
Adressat for annulleringen er Daimler Truck AG og ikke UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.
Følger af annulleringen
Hvis du har annulleret denne aftale, skal vi uden unødigt ophold og senest fjorten dage fra den dag, hvor
vi har modtaget meddelelsen om din annullering af denne aftale, tilbagebetale alle indbetalinger, som vi
har modtaget fra dig. Ved denne tilbagebetaling benytter vi det samme betalingsmiddel, som du har
anvenddt ved den oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er aftalt noget andet med dig.
Under ingen omstændigheder vil du blive afkrævet gebyrer i forbindelse med denne tilbagebetaling.
Hvis du har krævet, at tjenesteydelserne skal starte under fortrydelsesfristen, skal du betale os et
passende beløb, der modsvarer andelen af allerede tilvejebragte tjenesteydelser i forhold til det samlede
omfang af de i aftalen planlagte tjenesteydelser frem til det tidspunkt, hvor du underretter os om
udøvelsen af din fortrydelsesret vedrørende denne aftale.

Daimler Truck AG, Stuttgart, Germany
Daimler Truck AG
Hjemsted og registrerende ret/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, handelsregisternr./Commercial Register No.: 70546 Stuttgart
762884
Telefon/Phone +49 7 11 17-0
Formand for bestyrelsen/Chairman of the Supervisory Board: Ola Källenius
Telefax/Fax +49 7 11 17-2 22 44
Direktion/Board of Management: Martin Daum, formand/Chairman;
contact@daimler-truck.com
Stefan Buchner, Sven Ennerst, Jochen Götz, Jürgen Hartwig, Roger Nielsen, Hartmut Schick
www.daimler-truck.com

