INFORMATION OM ÅNGERRÄTTEN ENLIGT LAG (2005:59) OM DISTANSAVTAL OCH AVTAL
UTANFÖR AFFÄRSLOKALER
Ångerrätt
Du har rätt att frånträda underskrivet avtal om konsumentleasing utan att ange något skäl inom 14
dagar.
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part som du anger (dock ej
eventuellt transportföretag), tar det fordon som leasingavtalet avser i fysisk besittning, dvs. efter
leverans av fordonet.
Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt brev om ditt beslut att frånträda avtalet
till:
Mobility Motors
att. Ny Bil Online
Box 9148
200 39 Malmö,
eller ett klart och tydligt e-postmeddelande till:
info@nybilonline.se
Alternativt kan du använda dig av ångerblanketten som finns på konsumentverkets hemsida,
www.konsumentverket.se och skicka denna ifylld, per post eller e-post.
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om
att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder konsumentleasingavtalet kommer vi att betala tillbaka alla de betalningar vi
eventuellt fått från dig, dock inte leveranskostnader till följd av att du valt att få hemleverans av den
bil som omfattas av konsumentleasingavtalet. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt
dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om
ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen
som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit
överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig
något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka fordonet.
Om du frånträder konsumentleasingavtalet kommer du kommer att få betala de direkta
kostnaderna för återsändandet av fordonet om du valt hemleverans. Kostnaderna uppskattas till
maximalt cirka 5 700 kr. Observera att du inte själv får köra tillbaka fordonet utan vi ombesörjer en
återtransport för fordonet via en av oss anlitad transportör.
Du är också ansvarig för fordonets minskade värde om du har hanterat fordonet i större omfattning
än vad som är nödvändigt för att fastställa fordonets egenskaper och funktion innan du frånträder
konsumentleasingavtalet. Det innebär att du har rätt att titta igenom och undersöka fordonet men
inte köra det. Om du utnyttjar ångerrätten inom 14 dagar men efter att du kört och brukat fordonet
kommer du påföras kostnader för värdeminskning som kan uppgå till betydande belopp.
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