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Standard fortydelsesformular 

 

NAKED SOCIETY ApS 
Nybrovej 455 
2800 Kgs. Lyngby 

Email: info@nakedsociety.dk 

 

Jeg/Vi meddeler at jeg/vi ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten gældende i 
forbindelse med min/vores købsaftale af følgende vare: 

 

Varenavn: 

Ordrenummer: 

Bestilt dato: 

Modtaget dato: 

 

Udfyld venligst følgende: 

 

Navn: 

Adresse: 

Postnummer og By: 

Bank: 

Registreringsnummer:                                         Kontonummer: 

Dato:  

 

 

Underskrift: 
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VEJLEDNING: 

Når du handler på nettet og hos www.nakedsociety.dk, har du normalt 14 dages 
fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til 
os.  

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en 
helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til 
den følgende hverdag. I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men 
leveres enkeltvis, eller en vare, der leveres i flere partier, løber perioden fra modtagelsen 
af den sidste vare eller parti.  

Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes 
art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.  

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os 
meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen.  

Vælger du at fortryde et køb, skal du blot returnere varen I samme stand og mængde, som 
du modtog den. Husk at returnere varen i originalemballagen. Når vi har modtaget og 
godkendt den returnerede vare, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. 

Omkostninger til returnering af varer afholdes af kunden selv. 

Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv 
ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. 
track and trace nummer. 

Ved returforsendelse henviser vi til Post Danmarks gældende priser. 

 

VIGTIGT 

Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om 
fortrydelse, og du skal sende den retur senest 14 dage efter, du har fortrudt 

Husk at vedlægge dokumentation for dit køb og returformularen i pakken. 

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. 

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb 
samt en korrekt udfyldt returformular 

 

Tilbagebetaling 

Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til 
os ved købet hvis varen bliver godkendt. 

Beløbet bliver altid tilbageført via bankoverførsel, så du skal oplyse bankens navn samt 
registrerings- og kontonummer 
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BEMÆRK: 

Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi: 

• du reelt har taget varen i brug, 

• den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den 

• du har håndteret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå 
varernes art, egenskaber og den måde som de fungerer på 

• du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, 
varetype mm. 

 

 

Varen skal fysisk tilbagesendes til: 

RETUR ADRESSE: 

NAKED SOCIETY ApS 

Nybrovej 455 

2800 Kgs. Lyngby 


