
     
RETURSEDEL    
 
Vi hoppas att du är nöjd med ditt köp. Om varan trots allt inte motsvarar dina förväntningar, har du 14 dagars bytes- 
och returrätt. Bytes- och returrätten gäller för varor som är i ursprungligt, försäljningsbart skick. Om varan uppfyller 
kriterierna för att godkännas som retur, återbetalar vi varans pris. Läs nedanstående information innan du gör din 
retur.   

Dunjackor har 14 dagars bytes- och returrätt. 

- Den returnerade jackan och dess förpackning ska vara i ursprungligt, försäljningsbart skick.  Alla jackor som 
returneras kontrolleras. Alla etiketter och lappar ska sitta kvar på jackan. 
 

- Byten: Det går bra att byta jackan till en annan storlek. Du kan även byta till en annan färg. Byte kan endast 
ske till en annan jacka med samma pris. Om du vill byta till en annan vara med annat pris, returnerar du din 
jacka till oss och lägger därefter en ny beställning i webbutiken.  
 

Duntäcken och dunkuddar har 14 dagars bytes- och returrätt, förutsatt att förpackningen är oöppnad. 

- Täcken och kuddar är hygienartiklar som endast kan returneras om dess förpackning är oöppnad. Om 
förpackningen öppnats är varan inte returbar då den räknas som använd. Alla täcken och kuddar som 
returneras kontrolleras noga. Om förpackningen varit öppnad kommer varan att skickas tillbaka till kunden. 
 
Alla våra täcken och kuddar är godkända av Allergi-, Hud- och Astmaförbundet. Om den förpackning som 
täcket eller kudden levererats i varit öppnad, är inte produkten längre i försäljningsbart skick. Detta då vi inte 
kan garantera att varan längre är fri från allergener och andra partiklar. För allas trygghet är det av största 
vikt att alla täcken och kuddar är helt fria från damm, dofter och andra partiklar. De får inte ha några spår av 
dofter, damm, hår från människor eller husdjur. 
 

- Byten: Om du av misstag beställt fel storlek eller modell på täcket eller kudden, kan du returnera den 
oöppnade varan till oss och därefter göra en ny beställning. 

 

Fyll i denna retursedel och bifoga den med de varor du önskar returnera. 

Du kan läsa fullständiga instruktioner för retur/byten på baksidan av denna blankett. 

Kom ihåg att du endast har retur-/bytesrätt om:  
• Produkten är oanvänd 
• Produkten returneras i oskadad, originalförpackning 
• Produkten är oskadad 

 
 
Beställningsnummer:     
 
Jag vill returnera följande vara/varor: 
 
        
 
        
 
Ange varför du returnerar varan:  
 
För liten storlek  □ För stor storlek  □  Motsvarar ej förväntningar på färg  □ Motsvarar ej 
förväntningar på modell □ Övrigt, ange nedan □   
 
        
 



        
 
       
 
 
Ange om du önskar göra ett byte eller en retur 
 
Jag vill byta till annan produkt , anges nedan   □ Jag vill ha pengarna tillbaka  □ 
 
 
Övrigt:        
 
        
 
 
Dina uppgifter 
 
Namn:        
 
Adress:        
 
Postnummer och ort:      
 
Telefonnummer:       
 
E-mail:       
 
 
 
Datum:   Underskrift:     
 

 

Instruktion för byten och returer  

Om det är något fel på varan du mottagit, vänligen kontakta oss omgående på 
joutsenshop.se@joutsen.com innan retur. 

Gör så här för att returnera din produkt: 

• Fyll i retursedeln. 
• Packa varan i originalkartongen. Se till att alla delar som medföljde varan som produktlappar och 

etiketter finns kvar. 
• Bifoga ifylld retursedel tillsammans med den följesedel som medföljde leveransen. 
• Klistra på den medföljande returetiketten utanpå kartongen.  

 

Du kan lämna kartongen med din retur till valfritt DHL Express- ombud i hela Sverige. 

Vi behandlar din retur inom 14 dagar från dess att vi mottagit den. 

Om du har frågor angående din retur, vänligen kontakta oss på joutsenshop.se@joutsen.com 


