
 
Har du frågor 
om returer? 
Ring oss på 010-440 6265 
eller maila info@evfuel.se 

Returadress 
EV FUEL 
Att: Retur Webshop 
Rönnviksgatan 13 
21374 Malmö 

Returkoder 
1. Jag ångrar mitt köp 
2. Byte 
3. Reklamation 
4. Felleverans 

Namn Datum 

Mobiltelefon Namn 

Mailadress Status 

Retursedel 
Ångerrätt 14 dagar 
Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du rätt att returnera varor. Du skall då meddela oss senast 14 dagar 
efter att du mottagit dina varor att du vill göra en retur genom att maila info@evfuel.se I mailet anger du ditt namn, 
artikelnr, produktbenämning och orderreferens. Från att du meddelat oss har du sedan 14 dagar på dig att säkerställa 
att EV FUEL får din retur. Läs mer om våra köpevillkor på evfuel.se. 

Reklamation 
Om du vill reklamera en vara ber vi dig skicka in ansökan på reklamationsportalen. 

Hur du returnerar en vara 
Returer och byte sker på din egen bekostnad. En avgift på 150kr för handläggning tas ut från det återbetalde beloppet 
med undantag för det fall att varan är defekt eller fellevererad. Returer ska skickas       genom DHL och som företagspaket. 
Retur genom brev eller mot postförskott accepteras ej. Vid byten betalar EV FUEL den nya frakten från oss till dig.  
Vi kan inte hämta ut returer som skickas till postombud. 

Återbetalning 
Vid återbetalning kommer vi att använda oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning, utan att det 
medför några extra avgifter för dig. EV FUEL har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit de 
returnerade produkterna. Du måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan oskäligt dröjsmål och under 
alla omständigheter inom 14 dagar från det datum då du informerade oss. 

 
 

 

Returvaror 
 

Art.nr. Antal Artikelnamn Returkod (1-4) 
    

    

    

    

Övrigt: 

 

Mina uppgifter Mottaget av 
 

 

 

 
 
 

Webbutik ordernummer


	text_1xusv: 
	text_2lynp: 
	text_3hhb: 
	text_4cflz: 
	text_5tjzd: 
	text_6uooj: 
	text_7hkmv: 
	text_8bavo: 
	text_12foop: 
	text_13gvrj: 
	text_14cvcb: 
	text_15dmmz: 
	text_16xtfj: 
	text_17rbbq: 
	text_18fbkm: 
	text_19pgn: 
	text_20dfzc: 
	text_21dinw: 
	text_22hqxn: 
	text_23howd: 


