
STANDARDFORMULÄR VID ANNULLERING 
detta formulär ifylles och returneras till oss enbart om annulleringsrätten är gällande

Til: 
ILVA.dk 
IDdesign A/S 
Sadelmagervej 2 
7100 Vejle

Härmed meddelar jag att jag önskar använda mig av den gällande  
annulleringsrätten i förbindelse med mitt köpavtal av följande varor/tjänster:

Beställt den:

Konsumentens namn:

Ordernummer:

Konsumentens adress:

Konsumentens underskrift: (endast om formuläret ifylles i pappersform).

Datum:

Mottaget den:



RETUR- OCH BYTESRÄTT 

14 dagars öppet köp på alla varor 
 
Du har 14 dages fortrydelsesret på alle varer købt i ILVAs webshop. Fortrydelsesfristen udløber 14 flera 
olika varor som är beställda i samma order, då levereras skett ved olika tidpunkter. Observera att du 
behöver vara försiktig när du öppnar/delar dina möbler då eventuell skada kan minska värdet på den. 
Vid annullering kan det eventuellt innebära att du endast delvis alternativt ej får tillbaka köpbeloppet.  
 
Du kan inte använda din ångerrätt om du upptäcker fel när du mottar din vara utan att meddela oss  
detta.

Returer 
 
Du måste skicka din order i retur utan dröjsmål alternativt senast 14 dagar efter att du meddelat oss 
att du önskar ångra ditt köp. Du står själv för eventuella returkostander. Du ansvarar själv för att varan 
skickas i retur inom ovan nämnda tidsperiod.

Varan skall returneras genom att använda retursedeln eller skickas till:

IDdesign A/S 
Sadelmagervej 2 
7100 Vejle 
Danmark

Använder ni inte den medföljande retursedeln behöver ni själva tydligt markera paketet med ordernum-
mer. Paketet ska adresseras direkt till vårt huvudlager.

Avsaknad av original emballage kan påverka varans värde. För att vara helt säker på att få hela sum-
man återbetald ber vi er att returnera varan tillsammans med original emballage.

Visa varor kan på grund av dess art ej returneras med post. Det gäller alla möbelvaror. Du kan också 
ångra ditt köp genom att meddela oss personligen i varuhuset, varor köpta på ilva.se kan returneras i 
den fysiska butiken. 

Varans skick när du skickar den i retur 
 
Du ansvarar själv för varans värde, varan ska endast hanteras av dig själv för att fastslå varans skick, 
egenskaper och funktionsduglighet. Du har med andra ord möjlighet att prova varan precis som i et fy-
sisk varuhus. Du får dock inte använda varan för personligt bruk. Har varan varit använd utan att ovan 
nämnda riktlinjer följts betraktar vi den som förbrukad. Detta innebär att vid annullering av köpet kan 
du endast få en del eller inget alls av köpsumman i retur, beroende på produktens kommersiella värde. 



 
Återbetalning av köpbeloppet

Om du ångrar ditt köp får du det belopp du inbetalt till oss tillbaka. Orsakar du värdeminskning av varan 
dras den av från köpbeloppet. 

Om du använder din ångerrätt, återbetalar vi alla betalningar vi mottagit från dig. Inklusive leveransom-
kostnader (dock ej extra leveranskostnader som uppstått genom att du valt någon annan leveransform 
än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). Återbetalning sker inom 14 dagar från att vi mottagit 
besked om att du ångrar ditt köp. Återbetalning genomförs med samma betalningsmedel som använ-
ders vid transaktioner, om ni ej meddelar oss något alternativ. 

Vi har möjlighet att vänta med återbetalningen tills varan kommit i retur om du väljer att inte visa do-
kumentation som bekräftar du skickat varan i retur. Har det gått mer än 14 dagar efter att du mottagit 
varan gäller ILVAs allmänna retur och bytesregler. Gällande reklamationer återbetalar vi dina fraktkost-
nader inom rimliga gränser. Varan ska alltid skickas tillbaka säkert förpackad och med kvittens från 
avsändaren så vi kan återbetala dina fraktkostnader.


