Retursedel
Ordernummer

Namn

För att returnera:

Du kan returnera på två sätt:

Fyll i retursedeln och lägg den i kartongen.
Förpacka din retur i en låda, gärna den du
fick din beställning i.
Använd den förtryckta adresslappen och
tejpa på kartongen.

1. Lämna varan till närmaste Autoexperten-butik för
GRATIS retur. Din retur återbetalas inom 14 dagar.
2. Returnera via post till adressen på adresslappen.
Du står för returfrakten och pengarna återbetalas
inom 14 dagar.

Returuppgifter:
Antal att
returnera

Art.nr

Produktnamn

à-pris

Returkod

 				
				

Returkoder
1. Jag ångrar mitt köp
2. Trasig produkt vid leverans
3. Produkten passade inte på min bil
4. Det är inte den produkt jag har beställt  
5. Retur av stomme
6. Annan orsak (ange vad):..................................................................................................................................................

Kundservice: 08 - 92 33 34
Vardagar 8.00 –17.00

Ångerrätt
Du har alltid 30 dagars ångerrätt på varor i obruten förpackning. Gäller ej om
du handlat från företag. Vill du returnera en vara? Använd denna retursedel.
OBS! Har du fått en defekt vara, en vara som inte passar din bil eller vill du
reklamera en vara? Kontakta kundservice innan du skickar tillbaka varan.
Produkten ska alltid vara i oförändrat skick och ligga i originalförpackning med
tillhörande emballage. När du som konsument returnerar varor till oss står du
risken vid returfrakten som innefattar risken att produkten skadas eller kommer
bort under frakten.
Du som kund ansvarar för risken vid returfrakt; Denna risk innefattar bland annat
att produkten skadas eller kommer bort under frakten tillbaka till oss. Företag har
inte rätt att returnera en produkt om produktförpackningen har öppnats.

Återbetalning
Om du ångrar ditt köp och returnerar hela eller delar av din order till oss betalar
vi tillbaka köpbelopp inom 14 dagar efter att du returnerat varan/varorna till oss.

Returnera ditt paket till adressen nedan
Klipp ut, och tejpa fast adresslappen på lådan!

Autoexperten
E-handel retur
Varggatan 1
749 40 Enköping

