
Tak for din bestilling! Vi håber, at du vil være tilfreds med produktet. 

Såfremt du ikke er tilfreds med den bestilte vare, kan du naturligvis bytte eller returnere den til os. 

Omkostninger til returfragt har kunden dog selv ansvaret for. 

For åbent køb gælder 14 dages returret, fra du har modtaget din bestilling. Du er dog kun garanteret 

fuld tilbagebeting, hvis vi modtager returvarerne i uændret stand. For visse varer gælder desuden, at 

emballagen af sundheds- og hygiejnemæssige årsager er intakt. Læs mere under Købsvilkår, §7.  

Sådan returnerer du varer: 

1. Kontakt kundetjenesten og oplys, at du ønsker at returnere et produkt. 

2. Udfyld returnotaen herunder, angiv ordrenr., navn, returkode 1-9 samt det samlede antal af 

den pågældende returvare 

3. Læg varen i den kasse/pose den blev leveret i sammen med denne returseddel. 

4. Send pakken/posen til  

Svenskt Kosttillskott AB 

Box 2018 

SE- 176 02 Järfälla 

Sverige 

5. Når vi har modtaget produkterne, returnerer vi pengene til dig via samme betalingsmetode 

som ved købet, eller vi fremsender et eventuelt bytteprodukt snarest muligt!  

Venlig hilsen, 

Kundeservice, Svenskt Kosttillskott AB 

Post- og returadresse: Box 2018, SE- 176 02 Järfälla, Sverige  

Fysisk adresse: Mätarvägen 6A, 196 37 Kungsängen, Sverige 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   

Returnota 
Ordrenr.: _______    Kundenavn:_______________________ 

Returnerede produkter 

 

Ønskede byttevarer: 

Produkt Antal 

  

  

  

 

Har du betalt kontant ved leveringen? Angiv i så fald dit valg for tilbagebetaling: 

□ Indsætning på bankkonto: Swift/Bic:________IBAN:  _____________________________ 

□ Tilgodehavende i butikken 

Spørgsmål om varebytning eller returnering rettes til vores kundeservice 

(info@svensktkosttillskott.se) 

Produkt 

 

Returneret 

antal 

Returkode 

   

   

   

   

   

1. For lille størrelse 

2. For stor størrelse 

4. For sen levering 

5. Fejlekspedition 

6. Lever ikke op til 

forventningerne 

7. Forkert vare 

8. Transportskade 

9. Andet, skriv her 


