
ANGRERETTSFORSKRIFTER 
 

Angrerett 

Du har retten til å trekke deg fra denne kontrakten innen 14 dager, uten å måtte 

oppgi årsaken til dette. 

Angreretten utgår etter disse førstkommende 14 dagene etter at kontrakten har 

blitt konkludert. 

For å benytte deg av angreretten, må du informerer oss (Travian Games GmbH, 

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22, 80807 München, Tyskland, tlf. +49 (0)89 324915-0, 

fax +49 (0)89 324915-970, protest@traviangames.com) om at du velger å trekke 

deg fra kontrakten i form av en ikke-tvetydelige uttalelse (som f.eks. et skriv 

sendt via post, faks eller e-post). Du kan bruke det vedlagte angrerettsskjema, 

men dette er ikke påkrevd. 

For å møte fristen for angreretten, er det tilstrekkelig at du sender ditt ønske om 

å benytte deg av retten din til å trekke deg – før angrerettsperioden har utgått. 

 
 

Resultatet av tilbaketrekking 

 

 
Om du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi tilbakebetale deg alle betalinger 

vi har mottatt fra deg, inkludert fraktkostnader (med unntak av tilleggskostander 

som påløper på grunn av ditt valg av en leveransemetode som ikke tilsvarer den 

billigste typen leveranse vi tilbyr), uten utilbørlige utsettelser og uten at det 

forekommer mer enn 14 dager fra dagen vi blir informert om din avgjørelse om å 

trekke deg fra kontrakten. Vi kommer også til å utføre refunderingen ved å bruke 

de samme betalingsmetodene som ble brukt i den opprinnelige kontrakten, om 

ikke annet har blitt avtalt; i slike tilfeller vil ikke ekstra utgifter påfalle deg som 

en del av refunderingen. 

 

SLUTTEN AV 

ANGRERETTSFORSKRIFTER 

 
 
 

 
Mal for Angrerettskjema 

 
 

 

(Fyll ut og returner dette skjemaet om du ønsker å trekke deg fra denne 

kontrakten.) 

 



- Til: Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22, 80807 München, 

Tyskland, fax +49 (0)89 324915-970, protest@traviangames.com: 

 
Jeg/vi (*) gir herved beskjed om at jeg/vi (*) trekker oss fra min/vår (*) 

kjøpskontrakt av følgende vare / for resten av varigheten til følgende 

tjeneste (*), 

 

 
- Bestilt den (*) / Mottatt den (*), 

 
- Navn på kunden(e), 

 

- Kunden(e)s adresse, 
 

- Signatur fra kunden(e) (kun om skjemaet kommer i papirformat), 
 

- Dato 

 
(*) Slett om nødvendig. 

 

Særskilte merknader: 

 
Angreretten utgår prematurt for kontrakter vedrørende leveransen av digitalt 
innhold som ikke er levert i et fast medium om TRAVIAN har påbegynt fullbyrdingen 

av kontrakten etter at Bruker: 

 
1. har uttrykkelig godtatt at TRAVIAN starter fullbyrdingen av kontrakten før 

angreretten utgår, og 

2. har anerkjent at ved godkjennelse mister de angreretten for kontrakten når 

fullbyrdingen av kontrakten har påbegynt. 

3. TRAVIAN har gitt Bruker bekreftelse i henhold til seksjon 312f av den tyske 

lovboken for privatrett (BGB). 

 
Brukeren anbefales å oppgi navn på Bruker, spillkonto og spillverden (om gjeldende) i 

tittellinjen ved kansellering via e-posten. 

 

mailto:protest@traviangames.com

