
ENKELT Å RETURNERE

ANTAL VARENUMMER - ELLER SKRIV I ORD, HVILKEN VARE DET DREJER SIG OM RETURKODE

Fyll ut denne returseddelen og legg den ved sammen med den eller de varene du ønsker å returnere.
Returvaren sendes til: Lirum Larum Leg, Postboks 19, 4855 Froland, Merk. Returvarer

JEG KUNNGJØR HERVED AT JEG ØNSKER Å TA I BRUK ANGRERETTEN: 

ORDRENUMMER NAVN 

ADRESSE 

TELEFON  E-MAIL 

DATO  UNDERSKRIFT 

Hvis varen var en gave og du ikke har ordrenummer, ber vi

deg om å skrive navnet på vedkommende som har kjøpt gaven: 

RETURKODE/ÅRSAK

1.   Lever ikke opp til forventningene mine i forhold til bildet på hjemmesiden            2.   Angrer på kjøpet            3.   Feil vare levert            4.   Gave jeg har mottatt 

DIN RETT TIL Å ANGRE PÅ KJØPET
Når du handler hos Lirum Larum Leg har du alltid 30 dagers angrerett. Det betyr at innen 30 dager etter at du har mottatt varen, har rett til å returnere den til oss.  
Du plikter å returnere varen i vesentlig samme stand og mengde som den ble mottatt i. Ønsker du å returnere en vare ber vi deg om å fylle ut denne returseddelen. 

Dersom varen er en gave du har mottatt, og du ikke har mulighet til å skaffe ordrenummer, ber vi deg om å skrive navnet eller telefonnummeret til vedkommende som 
har kjøpt gaven, slik at vi kan finne ordren i systemet vårt. Du må selv betale kostnadene i forbindelse med returnering av varen. Etter at vi har mottatt og kontrollert 
varen, tilbakebetaler vi varens kjøpspris til kortet varen ble betalt med. Hvis du benytter deg av angreretten etter at varen er blitt tatt i bruk, vil varen bli verdsatt etter 
hvilken stand den er i. 

Dersom du ønsker å bytte varen til en annen vare, ber vi deg om å legge inn en ny ordre på varen via www.lirumlarumleg.no. Beløpet for din returvare vil bli 
tilbakebetalt til kortet ditt. 

I forbindelse med evt. reklamasjon kan du alltid kontakte oss på tlf. 21 98 44 90 eller kundeservice@lirumlarumleg.no slik at vi kan finne en løsning. 

Ved tilbakelevering ber vi deg om å sørge for at varene er forsvarlig innpakket. Det vil si at varene skal returneres i sin originale emballasje i tillegg til en beskyttende 
innpakning. Adresseetiketten skal ikke klistres direkte på varen eller originalemballasjen, da varen i så fall ikke vil kunne selges videre til full pris. 

VARER SOM RETURNERES
   JEG ØNSKER ET TILGODEBEVIS – Sendes til deg via e-post  

   JEG ØNSKER PENGENE RETUR – Pengene tilbakebetales til kortet som ordren ble betalt med. 

Skal pengene returneres til en annen konto enn den de ble betalt fra, ber vi deg om å skrive kontonr. + IBAN her: 

LIRUM LARUM LEG APS   |   POSTBOKS 19, 4855 FROLAND   |   +47 21 98 44 90   |   ORG.NR:  916 816 235   |   kundeservice@lirumlarumleg.no


