Org. nr. 925290203

-Angrerettskjema(Ved kjøp av varer og tjenester hos Neglebitt Forlag DA)
Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du angrer på ditt kjøp.
(Kan sendes elektronisk eller pr. post)
Utfylt skjema sender du til:
(Om du er næringsdrivende har vi et krav om skrive butikksjefens/daglig leders navn, bedriftens navn,
bedriftsadressen og telefon/e-postadresse til bedriften i dokumentet - Se side 2)

NEGLEBITT FORLAG DA - WWW.NEGLEBITTFORLAG.NO
SMARAGDBAKKEN 07, 4072 RANDABERG - SIMEN@NEGLEBITTFORLAG.NO
-For privatpersonJeg/vi gir med dette melding om at jeg/vi ønsker å oppheve kjøpet:

Varen (Skriv inn informasjon om varen - Tittel, Forfatter(e) og ISBN)

Tjenester (Skriv inn formatet på varen - E-bok eller Innbundet)

Annen viktig info:
(Fyll ut info her om varen er skadet i frakten, vi tar dette alvorlig, betaler returfrakten og sender nytt produkt)

Fyll ut disse feltene:

Skriv personalia (Legg ved for- og etternavn, adresse, telefonnummer og kontonummer)

Skriv dato for kjøp, 30 dagers angrerett! (Legg ved ordre-/følgeseddel i mailen eller i konvolutten)

Skriv dato du mottok varen, 30 dagers angrerett! (Legg ved ordre-/følgeseddel i mailen eller i konvolutten)

Skriv hvilken vare du mottok - Tittel, Forfatter(e), ISBN og Ordrenummer! (Legg ved ordre-/følgeseddel i mailen)
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-For bedriftSkriv butikksjefens/daglig leders navn og bedriftens navn her
(Obligatorisk å skrive inn Org. nr.)

Skriv inn butikkens/bedriftens telefonnummer, faksnummer og kontonummer

Skriv inn bedriftsadressen

Skriv mottaksdato, samt dato for retur

PS: Som privatperson har du 30 dager angrerett, men innen 14 dager får du pengene igjen på produktet.
Innen 30 dager får du enten valgfri bok fra vår forlagskatalog eller elektronisk gavekort.
Som bokhandel har du 100% retur ved 10 ex og flere. ved mindre enn 10 ex gis 50% retur.

-Underskrift av forbruker/butikksjef-

Vi melder i fra på din oppgitte mailadresse når vi har fått produktet i retur.
Send en mail på simen@neglebittforlag.no eller ring 416 39 433 når du foretar deg en retur.
E-bøker er det ikke returrett på, men fysiske bøker kan returneres, men du betaler returportoen.

Med vennlig hilsen
Daglig leder - Stig Ellingsen (Tlf. 41226558)
Kontaktperson - Simen Ingemundsen (Tlf. 41639433)
(GJELDER FRA 02.07.2020 TIL 02.07.2021)
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