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Vilda västern på nätet

Många nätföretag har egna regler kring rätten                  att få ångra köpet, men det är inte tillåtet.

bytesrätt, att du får byta mot en an-
nan vara eller tillgodokvitto. Enligt 
DHL har du rätt att få pengarna 
tillbaka. 

– Du kan pröva produkten i lugn 
och ro hemma. Det enda det kostar 
dig är returfrakten och att det är du 
som får stå för kostnaden om varan 
försvinner med posten, säger Maria 
Wiezell. 

Hon säger också att det är många 
företag som inte räknar med de 
extra kostnader det kan medföra, 

som till exempel förstörda eller 
försvunna förpackningar.  

– Tänk så många gymnasieelever 
som har gått någon ung företag-
samhetskurs och som sätter upp en 
sajt som säljer importerade saker 
från Kina och som inte har koll på 
konsumenträttsliga regler. Det är 
tuffa krav som ställs på nätföreta-
gen. De kanske inte alls har tänkt 
på hur mycket returnerade varor 
och nya förpackningar de måste 
hantera, säger Maria Wiezell. <RR>

rätt ocH Fel om Ångerrätten 
Många företag tror att de kan komma undan ånger-
rätten genom att skriva andra regler i sina avtal. Men 
distans- och hemförsäljningslagens regler kan generellt 
sett inte avtalas bort. här är några av de påståenden 
som vi hittat hos olika nätbutiker och kommentarer till 
dessa från konsumentvägledaren Maria Wiezell. 

”Tänk på att varan eller ordern inklusive dess  
originalförpackning ska skickas” 
Företaget har inte rätt att kräva att få tillbaka 
originalförpackningen i ett oförändrat skick. 
Det är en affärsrisk de tar att förpackningen kan 
försvinna. Varan måste vara i oförändrat skick, men för
packningen är inte en del av varan. Varan måste dock vara 
ändamålsenligt förpackad när du skickar tillbaka den, så att 
den inte skadas under transporten. 

”Anmälan är bindande och går inte att avboka”
Har du tecknat en kurs eller liknande på nätet 
gäller ångerrätten även där.  

”Ångerrätten gäller inte vid köp av klänningar  
eller övriga specialtillverkade produkter”
Är varan specialtillverkad kan man avtala bort 
ångerrätten. Men om företaget har specialbe
ställt en produkt som inte finns i deras vanliga 
sortiment gäller den fortfarande. 

”Ångerrätten gäller inte underkläder”
Ångerrätten gäller inte varor som till sin natur 
inte kan lämnas tillbaka. Dit hör underkläder. 
Men är de plomberade borde det vara okej. 

”undantag – ångerrätten gäller ej beställnings-
varor, företagsköp, reaprodukter, begagnade 
produkter eller maskiner”
 Ångerrätten gäller visst för beställningsvaror och 
reavaror. Är det en näringsidkare som säljer gäller 
den också för begagnade varor. Däremot gäller 
den bara vid konsumentköp; är det ett företag 
som handlar gäller den alltså inte. 

”en bokning kan ändras fram till dess att betal-
ning har skett. distansavtalslagens regler om 
ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangs-
biljetter. När betalning skett är man därmed 
bunden av sitt köp”
Det stämmer, man har ingen ångerrätt vid köp av 
resor, hotellvistelser eller kultur och idrottseve
nemang och liknande.  
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