
     
RETURSEDEL    
 
Motsvarar inte produkten dina förväntningar eller vill du byta den till en annan vara? Du 
har 14 dagars returrätt på levererade varor. Returrätten gäller för varor som är oanvända 
och är i samma skick som vid leverans.  

Fyll i denna retursedel och bifoga den med varorna du önskar returnera. Du kan läsa de 
fullständiga instruktionerna för retur/byten på baksidan av denna blankett. 

Kom ihåg att du endast har returrätt/bytesrätt om:  
 

• Produkten är oanvänd 

• Produkten returneras i oskadad, originalförpackning 

• Produkten är oskadad 
 

Om du vill göra ett byte av dunjacka går det bra att byta till en annan storlek eller färg, eller 
till en annan jacka med samma pris. Duntäcken och dunkuddar går inte att byta till en 
annan produkt. Om du önskar byta ut ett täcke eller kudde du köpt, returnerar du 
produkten till oss och vi gör en återbetalning till dig. Du kan därefter lägga en ny 
beställning i vår webshop. 
 
Jag vill returnera följande produkt/produkter: 
        
 
        
 
Varför vill jag returnera produkten/produkterna:  
        
 

Jag vill byta till annan produkt  □ Jag vill ha pengarna tillbaka  □ 

 
Övrigt:        
 
        
 
 
 
Namn:        
 
Adress:        
 
Postnummer och ort:      
 
Telefonnummer:       
 
E-mail:       
 
Kontonummer i IBAN-format samt BIC-kod:    
  
 
 
Datum:   Underskrift:     
 



Instruktion för returer och byten:  

Om produkten du mottagit är felaktig, vänligen kontakta oss omgående på 
joutsenshop.se@joutsen.com innan retur. 

Gör så här för att returnera din produkt: 

• Fyll i retursedeln. 
• Packa produkten i originalkartongen. Se till att alla delar som medföljde produkten 

finns med. 
• Bifoga ifylld retursedel tillsammans med följesedeln som medföljde leveransen. 
• Klistra på den medföljande returetiketten utanpå kartongen. När du använder denna 

etikett står Joutsen för portot. 

 

 

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

 

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

 

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