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regler i forbrugeraftaleloven (lov nr. 451 af 9. juni 2004 om visse forbrugeraftaler), der trådte i kraft den 1.
oktober 2004. Forbrugeraftaleloven indeholder væsentlige regler om bl.a. oplysningspligt og fortrydelsesret

mv. ved salg af varer og tjenestesteydelser uden for fast forretningssted og ved fjernsalg, f.eks. over
internettet, samt om uanmodede henvendelser til forbrugerne.Der er gennemført en væsentlig omskrivning og
omstrukturering af den tidligere lovs bestemmelser, således at den nye lov skulle blive lettere at anvende i
praksis. Bogen gennemgår den omfattende praksis fra Forbrugerklagenævnet og domstolene i relation til de

enkelte bestemmelser. Det har været målet, at bogen navnlig skal kunne bruges som en let tilgængelig
håndbog for praktikere, men den vil også være anvendelig som lærebog på universiteterne og de højere
læreranstalter. Af hensyn til brugerne er der udarbejdet et omfattende afgørelses- og stikordsregister. Mere
fyldige referater af afgørelser og domme mv. er sat i småtryk, og det er tilstræbt, at læseren kan springe disse
afsnit over, uden at det forstyrrer læsningen af hovedteksten.Som bilag er medtaget de underliggende EU-
direktiver, den tidligere forbrugeraftalelov, den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse og en liste over
ankenævn.Indholdsfortegnelse:Lov nr. 451 af 9. juni 2004 om visse forbrugeraftalerLovens områder og
definitionerForbud mod uanmodet henvendelse mv.OplysningspligtFortrydelsesretBortfald af tilknyttede
aftalerDen erhvervsdrivendes opfyldelse af aftaler om varer og ikke-finansielle tjenesteydelser indgået ved
fjernsalgRet til opsigelse af aftaler om løbende tjenesteydelser mv.Visse lovvalgsaftalerAndre bestemmelser
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