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1. ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMENTER VID FLYTTAVTAL 
 

Observera att ångerrätten för konsumenter enligt 2 kap. 11  §  (2005:59) inte gäller avtal om  tillhandahållande av tjänster i 

samband med transport av varor, såvida avtalet om tillhandahållandet  är kopplat till  ett  visst datum eller en viss tidsperiod. 
 
 
 

2. ÖVRIGT OM ÅNGERRÄTTEN 
 

Enligt köpeavtal har kunden rätt att utnyttja den lagstadgade ångerrätten på 14 dagar för köp av flyttkartonger 

via movinga.se. 
 
 
 

3. UTNYTTJANDE AV ÅNGERRÄTTEN 
 

Utan angivande av skäl har du rätt att utnyttja ångerrätten inom loppet av 14 (fjorton) dagar såvida det rör sig  om ett 

anknytande avtal till ett avbetalningsavtal eller  ett  eget  köpeavtal. Ångerfristen är  14  (fjorton) dagar från den dag då du eller 
någon tredje part, som inte är transportören, har tagit varorna i besittning. För att  kunna utnyttja ångerrätten måste du 
meddela oss på 

 
Movinga GmbH 
im Schultheiss Quartier 
Perleberger St. 42 

10559 Berlin, Tyskland 

 
Tel.: +46 844 68 0377 

E-post: service@movinga.se 

 
• med en tydligt formulerad förklaring (t.ex. via ett brev som skickats med vanlig postgång, fax eller 

e-post) om ditt beslut att utnyttja ångerrätten för de inköpta flyttkartongerna. Du kan använda den bifogade 
ångerblankettsmallen, men detta är inget krav. Ångerrätten anses ha iakttagits om du skickar in meddelandet om att du 

avser att utnyttja ångerrätten innan ångerfristen har gått ut. 

 
 
 

4. KONSEKVENSER AV ATT UTNYTTJA ÅNGERRÄTTEN 
 

Om du utnyttjar ångerrätten för de inköpta flyttkartongerna måste vi snarast möjligt eller senast inom loppet  av 14 (fjorton) 
dagar från det datumet då vi fick meddelandet om att du önskar utnyttja ångerrätten, betala tillbaka alla betalningar som vi har 

mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra 
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kostnader som har tillkommit om du har valt ett annat leveranssätt än det förmånliga leveranssättet som vi erbjuder). När vi 
betalar tillbaka betalningarna använder vi oss av samma betalsätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi 

inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Vi beräknar under inga omständigheter någon ersättning för 

återbetalningen. 

 
Vi kan vägra att återbetala tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du kan uppvisa belägg för att du har     skickat tillbaka 

varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du måste snarast möjligt och under alla omständigheter senast inom loppet 
av 14 (fjorton) dagar från det datumet när du meddelade oss att du tänkte utnyttja ångerrätten skicka eller lämna tillbaka 
varorna. Tidsfristen anses ha följts såvida du skickar varorna innan tidsfristen på 14 (fjorton) dagar har gått ut. Du måste stå 

för de direkta kostnaderna för retur   av varorna. Du behöver inte stå för kostnaden för en eventuell värdeförlust, såvida det 

inte genom kontroll    av varornas beskaffenhet, egenskaper eller funktionssätt, har framgått att värdeminskningen beror på 
att varorna utan anledning har hanterats av dig. 

 
Om du vill frånträda avtalet ska du fylla i den här blanketten och skicka tillbaka den till oss. 

 
 

Movinga GmbH 

im Schultheiss Quartier 

Perleberger Str. 42 
10559 Berlin, Tyskland 

Tel.: +46 844 68 0377 

E-post: service@movinga.se 
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  MALL FÖR INFORMATION OM ÅNGERRÄT  
 
 
 

 

Härmed frånträder jag/ vi det avtal som jag/ vi 

har ingått med Movinga för de inköpta varorna. 
 
 

Beställt den: Mottaget den: 
 

 
 

Konsumenternas/konsumentens namn: 
 

 
 

Konsumenternas/konsumentens adress: 
 

 
 

Konsumenternas/kosumentens underskrift* Datum: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*gäller endast meddelande på papper 

 
 

Movingas mall för ångerblankett flyttkartonger 
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