
RETURFORMULÄR

Följ instruktionerna nedan:
1: Paketera varan väl. OBSERVERA: för att nyttja ångerätten måste produkten och dess emballagae vara i säljbart skick
2: Lägg dettta returformulär i paketet
3: Lämna in på valfritt SCHENKER Ombud

Vad händer sen?

Viktigt för dig som kund att veta innan du skickar en retur

ELKATALOGEN I NORDEN AB
T: 0771 22 22 20
INFO@ELKATALOGEN.SE

• Elkatalogen står ej för fraktkostnader gällande nyttjande av ångerrätt, endast reklamation och garanti
• Om fraktsedel för garanti eller reklamation har valts trots att ärendet gäller nyttjande av ångerrätten debiteras kund i efterhand
• Kabel och produkter som säljs på tex lösmeter gäller ej ångerrätt
• Varor som levererats med utkörning har oftast för stor volym för att lämnas in på ombud och behöver speciell hantering vid retur. Har du
en sådan vara som du vill returnera kontakta elkatalogens kundtjänst
• Om du som kund vill använda annat fraktsätt så går det bra notera att elkatalogen EJ hämtar ut paket hos ombud utan paketet måste
skickas med tjänst där utkörning ingår
• För att ångerätten skall gälla måste produkten och dess förpackning vara i säljbart skick, en repa eller trasig förpackning gör varan osäljbar
• Våra fullständiga köpvillkor hittar du på elkatalogen.se/kopvillkor

BESKRIV ANLEDNINGEN TILL RETUR: tex. Ångrat köp, felbeställning, garanti, reklamation, utbyte

Om produktens emballage ej är i säljbart skick dvs. nyskick kommer varan räknas som begagnad och 
50% av varans värde debiteras kund

Tack för att du handlat hos Elkatalogen.se Om något blev fel eller inte riktigt som du tänkt dig så kan du 
enkelt göra en retur till elkatalogen.se. Här finns det några enkla steg att följa. Börja med att fylla i dina 
uppgifter.

ORDERNUMMER. Ordernumret finns på orderbekräftelsen

NAMN: För och efternamn

TELEFONNUMMER: Ange ditt telefonnummer dagtid

Att nyttja den
medskickade

fraktetiketten kostar
99kr och debiteras i
efterhand, via klarna

eller faktura från
elkatalogen.se

När paketet kommer till elkatalogens lager görs en kontroll av varans funktion och skick. Sedan görs en 
kredit, reparation eller så skickas en ersättningsvara ut till kund. Att det skiljer sig beror på anledningen 
till returen. Om returen gäller ett ångrat köp


