
 
  

Angrerettskjema for privatpersoner, SPISS 
Gjelder for kjøp av deltagelse på nettbaserte kurs 

 
DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT PÅ DINE NETTKJØP  

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at 

produktet er kjøpt. 
 

SELGER: SPISS v. Torill Fjæran-Granum, Rådmann Paulsensgate 26, 1461 Lørenskog 
 
Telefon: +47 91304375 E-post: torill@spiss.no 

 
Informasjon om kjøper 

 

Navn:______________________________________________________________________  

Adresse:____________________________________________________________________  

Telefon:____________________________________________________________________  

E-post:_____________________________________________________________________  

 

Informasjon om ordren: 

Ordrenr. / Kundenummer (se ordrebekreftelse):_______________________________________  

Kursets navn: _________________________________________________________________ 

Antall og navn på deltagere som meldes av kurset: __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Kjøpt dato:____________________________________________________________________  

Returårsak (er frivillig å oppgi):  

_______________________________________________________________________________  

 

 

 

Dato / Signatur:_________________________________________________________________ 



 
 

 

 

Skjema A (bokmål) side 2 av 2. 

 

ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT 

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er 

oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 

7 nedenfor. 

 

§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle Tjenester. I forbindelse med 

inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger skriftlig på et varig medium som forbrukeren råder over: 

a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f 

b) vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten 

c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår 

d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet 

e) bekreftelse av bestillingen. 
 

Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en 

annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e 

skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere. 

 

§ 7. Opplysningsplikt ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester. Før det blir inngått en avtale skal 

forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har 

krav på etter annen lovgivning. 

Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om: 

a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper 

b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte 

elementene i totalprisen 

c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke 

d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når 

avtalen gjelder løpende ytelser 

e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse 

f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i 

 

 

 

 

ANDRE OPPLYSNINGER 

Har du spørsmål om angrerettloven, forbrukerkjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte 

Forbrukerrådet på tlf. 815 58 200. Internettadresse:http://www.forbrukerportalen.no 


