
Opplysninger om angrerett  

Angrerett  

Du har rett til å gå fra denne avtalen i løpet av 14 dager uten å grunngi dette. Angrefristen 

går ut 14 dager etter den dagen du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har 

pekt ut, får varen fysisk i hende. Ved utvidet returrett gjelder 30 dager.  

For å kunne bruke angreretten må du opplyse oss:  

Center.no eller Bilkamerabutikken.no  

c/o Colliflow AS, Havnevegen 70, 3739 Skien  

Epost: support@center.no eller support@bilkamerabutikken.no på en entydig måte om du 

velger å gå fra avtalen. Dette gjennom brev i posten eller epost.   

Du kan bruke det vedlagte eller tilsendte angreskjemaet, men dette er ikke obligatorisk. For å 

overholde angrefristen må du sende meldingen om at du vil bruke angreretten før 

angrefristen går ut.  

Konsekvensene av å bruke angreretten  

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi betale tilbake alle betalinger vi har fått fra deg, 

medregnet leveransekostnadene. Med unntak av tilleggskostnader som følger av at du har 

valgt en annen type levering en den billigste typen standard levering vi tilbyr. Dette uten 

unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dagen vi fikk melding om at du 

ønsket å gå fra avtalen.  

Vi gjennomfører tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du brukte ved den 

opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle 

tilfelle vil det ikke komme noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake 

tilbakebetalingen til vi har fått alle varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på 

at varene er sent tilbake eller til det tidligste av disse tidspunktene.   

Du må returnere varene eller levere de til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 

dager etter den dagen du sendte oss melding om at du ønsker å gå i fra avtalen. Du har 

overholdt fristen dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager har gått ut.  

Du må ta de direkte kostnadene ved å returnere varene.  

Du er ansvarlig for en eventuell reduksjon i vare verdien som kommer av en annen 

håndtering av varen enn den som er nødvendig for å fastslå art, egenskaper og funksjon ved 

varen.  

Detaljer om angrerett finnes i Angrerettloven.  
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