
RETURBLANKETT

Datum:       Ordernummer:         

Kundnummer:      Telefonnummer:      

Artikelnummer       Antal i retur
RETURORSAK

BESKRIV ORSAK TILL RETUR

FRAKTSÄTT

RETURADRESS

ARTIKLAR I RETUR

          

         

         

         

Ditt namn:              

*Box / Gatuadress:            

*Postnummer:            

*Postadress:            

*E-post:                

ÅNGERRÄTT / RETUR – Vi tillämpar reglerna i distans-
avtalslagen där du kan ångra ditt köp inom 14 dagar från 
mottagandet. Produkten måste returneras i oanvänt skick 
och i originalförpackning. Denna returblankett måste 
bifogas. Vänligen använd skyddspapper för att ej skada 
originalemballaget. Tejpa INTE direkt på originalförpack-
ningen. Du som kund står alltid för returfrakten.

REKLAMATION – Vi tillämpar Konsumentköplagen vil-
ket innebär att du har tre års reklamationsrätt efter det att 
du har mottagit varan. Detta förutsätter att alla skötselråd 
följts och att normal aktsamhet iakttagits.  
E-post ska skickas till kundtjänst innan returen sker med 
bildbevis på artikeln samt beskrivning av felet och bifo-
gat köpebevis. När reklamationen beviljats skickas en 
förbetald returfraktsedel ut till dig. 

Returer skickas till returadress med returavi som 
beställs av Campingtillbehör 4U.  
Beställ din returavi på www.campingtillbehor4u.se.

Använder du fraktsedel som inte tillhandahålls av 
oss måste paketet köras ut till oss med till exempel 
Postnord Mypack Return Drop Off eller Postnord 
Parcel (företagspaket).

OBS!    Om du skickar en retur till oss, vänligen välj utkörning  
till oss. Annars riskerar ditt paket att gå i retur till dig.

Markera den orsak som bäst passar in på dig:

Campingtillbehör 4U Norden AB
Bultgatan 20
853 50 SUNDSVALL

REKLAMATIONER 
Vid reklamationer kontakta oss på e-post  
info@campingtillbehor4u.se för mer information.

* = valfritt

Fyll gärna i blanketten direkt på din 
skärm och klicka sedan Skriv ut



RETURBLANKETT

Produkten måste returneras i oanvänt skick 
och i originalförpackning. 

Denna returblankett måste bifogas. 

Vänligen använd skyddspapper för att ej
skada originalemballaget. 

Tejpa INTE direkt på originalförpackningen.
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