RETUR &
REKLAMATIONSSEDEL
Var vänlig fyll i nedanstående returnota vid byte eller reklamation av något i denna fösändelse. Du har full retur- och bytesrätt inom 30 dagar.
Retursedeln ifylls och återsändes med varan. Paketet får inte skickas mot postförskott eller efterkrav, de utlöses då ej av oss. Du står för
frakten. Varor som återsändes i oskadat skick och ej har hanterats mer än nödvändigt återbetalas till sitt fulla värde. Har varan hanterats i så
stor utsträckning att den minskat i värde, görs ett avdrag på återbetalningen i den omfattning varan anses ha minskat i värde. Returfrakten
ersätts av oss vid retur av felaktig vara, ej godkänd ersättning eller annat av oss orsakat fel. Då hela ordern returneras återbetalas även
tillkommande kostnader. Retur och ångerrätt gäller ej för varor som anpassats efter dina önskemål eller på något sätt fått en personlig
prägel, returrätten gäller heller inte för tidskrifter eller för DVD-skivor där förseglingen brutits samt för varor där varan kan försämras eller
blivit för gammal. På livsmedelsprodukter får förpackningen ej brytas. Önskas ny vara tas ny reducerad fraktavgift ut. Varor som inköps via
distanshandel kan bytas i någon av våra butiker och tvärtom.
OBS! Glöm ej ange ditt kund- och fakturanummer.
Transportskada
Vi står för ev. skador som kan uppstå vid transport till dig. Anmälan av skadan skall göras till posten eller hos transportören. Behöver du hjälp,
kontakta kundtjänst på 0511-26767 eller order@slojd-detaljer.se. Besök gärna vårt kundforum som du hittar på kundo.se/org/slojd-detaljer här hittar du svar på många vanliga frågor och kan själv ställa egna frågor.

RETURNOTA
Kundnr: ......................................................................... Fakturanr: .....................................
Art. nr

Antal

Returkod

Åtgärdkod

Övriga synpunkter

Returkod
1
Felaktig/trasig vara
2
Felexpedierad vara
3
Dålig kvalitet
4
Motsvarar ej förväntningar
5
För sen leverans
6
Felbeställning
7
Ej godkänd ersättningsvara
8
Annan orsak

Åtgärdskod
A
Byte till felfri vara
B
Byte till annan vara
C
Kreditnota/Pengar tillbaka
D
Byte redan åtgärdat

Returnerat av: .......................................................................................Telefonnummer: .............................................
För återbetalning av pengar, var vänlig ange personnummer och kontonummer: ......................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gäller endast privatpersoner. Då personnummer och kontonummer ej uppges utbetalas pengarna på avi,
banken tar då en avgift för inlösen.

Returadress:
Slöjd-Detaljer AB
Axvallagatan 10 Box 373 532 24 Skara
Telefon: 0511-267 67
E-post: order@slojd-detaljer.se

