
Returblankett 
Bearskin AB tillämpar Distans handelslagen.  

Det innebär att du som kund har 14 dagars returrätt från och med att du hämtar ditt paket.  
 

 

 

 

Retur (kryssa för orsak) 

 

Retur  

 
Reklamation 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: Ordernummer: 

E-post: Telefon: 

 

  

För att slippa påminnelseavgift på varor du har skickat tillbaka måste du kontakta Klarna  
eller logga in på www.klarna.se 

 

1. Fyll i retursedeln 

Fyll i retursedeln och packa 
varan/varorna. Kom ihåg att bifoga 

retursedeln. 

2. Skicka 

Kryssa för retur/reklamation på 
retursedeln, klistra den på 

paketet och skicka med Posten. 

 

3. Återbetalning 

När vi har behandlat din retur 
kommer Klarna att kontakta dig 

för återbetalning. Läs mer på 
baksidan 

Skickas till: Bearskin AB, Duvedsbyn 165, 837 71 DUVED 

 



Retursedel 
Returnera? 

Hos Bearskin har du 14 dagars returrätt!  

Vid retur står du som kund för frakten till oss. Ni kan köpa retur fraktsedel i vår webbshop.   

Så här gör du: 

• Fyll i blanketten - kryssa i «retur». 

• Packa varorna, bifoga retursedeln och klistra på returetiketten.   

Det är helt upp till dig hur du vill skicka din retur – vi rekommenderar att du använder 
fraktsedel i vår webbshop. När vi har behandlat din retur får du ett mejl. Produkten kommer 
då att makuleras från din faktura och Klarna gör en återbetalning. 

(det tar vanligtvis 1-3 veckor efter att returen behandlats).  

Har du några frågor angående din faktura, ber vi er att kontakta Klarna 

 

På Bearskin gör vi inga byten vid retur. Önskar du byta storlek gör du en retur och sedan 
lägger en ny order. Det kostar 89,- att använda vår returetikett. Vi gör en återbetalning när vi 
fått din retur. 

 

Är det något fel på varan? 
Tveka inte att kontakta kundtjänst på info@bearskin.se Kom ihåg att ange ordernummer. 

 

Kom ihåg detta när du skickar tillbaka: 
• Packa varan i originalförpackning med tillhörande etiketter  

• Behandlingstiden är vanligtvis 1-3 veckor. 

 

Detta påverkar inte dina konsumenträttigheter. Läs mer på www.bearskin.se 
/pages/kopvillkor 

 


