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Retningslinjer vedrørende fortrydelsesret 
 
 
Hvis kunden er forbruger, kan kunden gøre nedenstående fortrydelsesret gældende. En 
kunde er forbruger, når den omhandlede retshandel (f.eks. bestilling af varen/varerne i 
indkøbskurven) er indgået med et formål, der i overvejende grad hverken kan henføres 
til kundens erhvervsmæssige aktivitet eller dennes selvstændige erhvervsmæssige 
virksomhed (se Forbrugeraftalelovens § 2).  
 
 
Vær opmærksom på, at der gælder forskellige retningslinjer vedrørende 
fortrydelsesretten for varer, der kan sendes som pakke (se under I.), og varer, der ikke 
kan sendes som pakke (se under II.). De varegrupper, der ikke kan sendes som pakke, 
er afsluttende listet under II. Du kan finde en fortrydelsesformularskabelon under III. 
 
 
I. Retningslinjer vedrørende fortrydelsesret for varer, der kan sendes som pakke: 
 
Nedenstående retningslinjer vedrørende fortrydelsesret gælder for varer, der kan sendes som 
pakke. 
 
 
Retningslinjer vedrørende fortrydelsesret 
 
Fortrydelsesret 
 
Du har ret til at fortryde denne aftale inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. 
 
Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, der 
ikke er fragtføreren, har taget den sidste vare i besiddelse.  
 
For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os  
Retningslinjer vedrørende fortrydelsesret 
 
kfzteile24 GmbH 
Retouren/BT03 
Gewerbestraße 12 
D-14554 Seddiner See 
E-mail: info@carpardoo.dk 
Fax: +49 (0)30/40 50 40-0089 
Telefon: +45 32 74 19 90 
 
Din beslutning om, at du har fortrudt denne aftale, i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev, fax 
eller e-mail). Du kan anvende nedenstående fortrydelsesformularskabelon, hvilket dog ikke er 
påkrævet. 
 
For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du afsender meddelelsen om 
udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.  
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Konsekvenser af fortrydelsen 
 
Hvis du fortryder denne aftale, skal vi omgående og senest inden fjorten dage efter den dag, 
hvor vi modtag meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale, tilbagebetale til dig alle 
betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra 
omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den mest gunstige 
standardlevering, som vi tilbød). Vi foretager en sådan tilbagebetaling med samme 
betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du 
udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under ingen omstændigheder vil du blive pålagt nogen 
former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil 
vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret 
varerne, alt efter hvad der er tidligst. 
 
Du skal returnere varerne eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og under ingen 
omstændigheder senere end fjorten dage efter den dato, hvor du har informeret os om 
udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden 
udløbet af fristen på fjorten dage. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med 
tilbageleveringen af varerne. 
 
Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varernes værdi, hvis en sådan værdiforringelse 
skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber 
og den måde, de fungerer på.  
 
 
 
II. Retningslinjer vedrørende fortrydelsesret for varer, der ikke kan sendes som pakke: 
 
Nedenstående retningslinjer vedrørende fortrydelsesret gælder for varer, der ikke kan sendes 
som pakke, dvs. start-, forbrugs-, backup- og bufferbatterier, tagbokse, komplette aluhjul, 
komplette stålhjul, bagskærme, motorhjelme, flydende bulkprodukter, lyddæmpere, stål- og 
alufælge og kofangere:  
 
Retningslinjer vedrørende fortrydelsesret 
 
Fortrydelsesret 
 
 
Du har ret til at fortryde denne aftale inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. 
 
Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, der 
ikke er fragtføreren, har taget den sidste vare i besiddelse.  
 
 
For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os 
 
kfzteile24 GmbH 
Retouren/BT03 
Gewerbestraße 12 
D-14554 Seddiner See 
E-mail: info@carpardoo.dk 
Fax: +49 (0)30/40 50 40-0089 
Telefon: +45 32 74 19 90 
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Din beslutning om, at du har fortrudt denne aftale, i en utvetydig erklæring (f.eks. ved 
postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan anvende nedenstående 
fortrydelsesformularskabelon, hvilket dog ikke er påkrævet. 
 
For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du afsender meddelelsen om 
udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen. 
 
 
Konsekvenser af fortrydelsen 
 
 
Hvis du fortryder denne aftale, skal vi omgående og senest inden fjorten dage efter den dag, 
hvor vi modtag meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale, tilbagebetale til dig alle 
betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra 
omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den mest gunstige 
standardlevering, som vi tilbød). Vi foretager en sådan tilbagebetaling med samme 
betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du 
udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under ingen omstændigheder vil du blive pålagt nogen 
former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil 
vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret 
varerne, alt efter hvad der er tidligst.  
 
Du skal returnere varerne eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og under ingen 
omstændigheder senere end fjorten dage efter den dato, hvor du har informeret os om 
udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden 
udløbet af fristen på fjorten dage. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med 
tilbageleveringen af varerne. Omkostningerne vurderes at beløbe sig til højst cirka 
 
75,00 DKK for start-, forbrugs-, backup- og bufferbatterier, 
 
190,00 DKK for tagbokse, 
 
55,00 DKK pr. stk. for komplette alu- eller stålhjul, 
 
45,00 DKK for bagskærme, 
 
150,00 DKK for motorhjelme, 
 
450,00 DKK for flydende bulkprodukter, 
 
45,00 DKK for lyddæmpere, 
 
55,50 DKK pr. stk. for stål- og alufælge samt 
 
75,00 DKK for kofangere 
 
 
Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varernes værdi, hvis en sådan værdiforringelse 
skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber 
og den måde, de fungerer på. 
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III. Fortrydelsesformularskabelon 
 
 
 
(Hvis du ønsker at fortryde denne aftale, bedes du udfylde og returnere denne formular.) 
 
kfzteile24 GmbH 
Retouren/BT03 
Gewerbestraße 12 
D-14554 Seddiner See 
E-mail: info@carpardoo.dk  
Fax: +49 (0)30/40 50 40-0089 
 
 
 
Hermed fortryder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede aftale om køb af følgende 
 
varer (*) / levering af følgende tjenesteydelse (*)  
 
Bestilt den (*) / modtaget den (*)  
 
Forbrugerens/forbrugernes navn(e)  
 
Forbrugerens/forbrugernes adresse(r)  
 
Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er) (kun ved meddelelse på papir)  
 
Dato 
 
 
 
 
* Det ikke-relevante overstreges 
 


