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Opplysninger om oppsigelse
Angrerett
Du har rett til å si opp denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn.
Angrefristen er 14 dager fra den dagen avtalen ble inngått.
For å benytte deg av angreretten, må du informere oss, Daimler Truck AG i 70546 Stuttgart, om
beslutningen din om å si opp denne avtalen med en tydelig erklæring (f.eks. et brev, en faks eller en epost). Du kan kontakte oss på 00800 5 777 7777.
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du meddeler oss at du vil benytte deg av angreretten
før angrefristens utløp.
Skulle du ha angrerett i forbindelse med denne avtalen, så er du etter en virksom oppsigelse av denne
tjeneste-avtalen heller ikke lenger bundet av betalingstjenesteavtalen med UNION TANK Eckstein GmbH
& Co. KG (sammenhengende avtale).
Adressat for oppsigelsen er Daimler Truck AG, ikke UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.
Oppsigelsens følger
Hvis du sier opp denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, så snart som
mulig og senest 14 dager etter at vi mottok meldingen om din oppsigelse av avtalen. Vi vil gjennomføre
tilbakebetalingen med samme betalingsmetode som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med
mindre du eksplisitt har gitt samtykke til en annen betalingsmetode; uansett vil du ikke belastes med
noen ekstra kostnader som resultat av tilbakebetalingen.
Hvis du har krevd at tjenestene skulle begynne under angrerettsperioden, skal du betale oss et rimelig
beløp som tilsvarer andelen av allerede leverte tjenester som ble brukt frem til tidspunktet du meddelte
oss om at du benytter angreretten i avtalen, sammenlignet med totalomfanget av tjenestene som er
angitt i avtalen.
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