
RETURBLANKETT
Fyll i formuläret och bifoga tillsammans med det paket du returnerar.

Adress:

Om du betalat med kreditkort återbetalas pengarna tillbaka till kortet via DIBS/PayPal. Vid fakturabetalning korrigeras/
makuleras din faktura. Återbetalning tar ca 1-5 bankdagar.

Om du har använt betalmetoden Postförskott ber vi dig kontakta kundtjänst.

Skicka varorna du vill returnera till följande adress:

Rapunzel of Sweden
Fanérgatan 14B
56633 Habo

Inkom datum Godkänd retur Ekonomi avd Arkiverad/signatur

Beställarens uppgifter

Produktnamn: Färg: Antal:

Ange orsak till retur:

Defekt/skadad vara

Fel i leverans

Fel färg/längd

Fel antal

Ångrar köpet

Rapunzels noteringar  – Skriv ej här

LFU WORLDWIDE AB 
Flyghamnsgatan 8 
12835 Skarpnäck

För att din retur ska vara godkänd måste du skicka varorna för retur inom 14 dagar.Du är ansvarig för alla skador som
orsakats av artiklar under retursändningen. Vi rekommenderar därför starkt att du skickar produkterna väl förpackad, i gott skick och 

i deras orginalförpackning. Återlämnade produkter ska skickas med rekommenderat brev eller med spårbart paket för att säkerställa 
att de kommer säkert. Återbetalningen sker med samma betalningsmetod som du använde för att göra ditt ursprungliga köp.

Type text here

Produkten måste vara oanvänd, i orginalförpackningen oskadad och med alla säkerhetsseglar intakta.Detta beror på vikten
av hygien och för att skydda som kund.Om produkten eller förpackningen används eller skadas förbehåller vi oss rätten att  
att dra av alla värdeförsänkningar vid återbetalning av produkten.

 LENSES FOR U 

orsak
:

Produktnamn/Färg:

Fyll i formuläret och bifoga tillsammans med det paket du returnerar.  

RETURBLANKETT

För att din retur ska vara godkänd måste du skicka varorna för retur inom 14 dagar.Du är ansvarig för alla skador som
orsakats av artiklar under retursändningen. Vi rekommenderar därför starkt att du skickar produkterna väl förpackad, i gott skick och
att de kommer säkert. Återbetalningen sker med samma betalningsmetod som du använde för att göra ditt ursprungliga köp.
i deras orginalförpackning. Återlämnade produkter ska skickas med rekommenderat brev eller med spårbart paket för att säkerställa

orsak:

RETURBLANKETT

Namn:

Adress:

Ordernummer:

12835 Skarpnäck

LFU WORLDWIDE AB
Flyghamnsgatan 8


