
TUSEN TAKK
Tusen takk for at du bestilte et plagg fra Kashmina og hjertelig velkommen som 
kunde hos oss. Vi er en norsk gründerbedrift fra Drøbak – som designer plagg i 100%  
nydelig kashmirull, fra Indre Mongolia. Vi er opptatt av at du skal få beste kvalitet,  
at plaggene fra Kashmina skal bli favorittplagg i klesskapet ditt og at de skal vare  
og holde seg godt. 

HER ER TIPSENE SOM GIR PLAGGET DITT LANG LEVETID:

ETTER BRUK:

• Luft plagget  

• Fjern nupper forsiktig med fingrene,  
bruk aldri kniv/elektrisk nuppefjerner 

• Oppbevar plagget liggende  
sammenbrettet

VED (EN SJELDEN) VASK:

• Fjern først oveskuddsfiber/nupper 

• Maskinvask på ullprogram med skånsomt 
vaskemiddel for ull 

• Sentrifuger gjerne, opptil 600 rpm 

• Dra gjerne plagget forsiktig tilbake  
i fasong i våt tilstand 

• Tørk flatt, ikke heng opp plagget 

• Stryk gjerne plagget etter vask, da blir 
det som nytt 

Kashmirull er verdens mest eksklusive ull
og et rent naturprodukt

 
ENJOY!!

Kontakt oss gjerne.

e-post: kundeservice@kashmina.no
tlf/sms: 482 08 520
www.kashmina.no

Med beste hilsen

KASHMINA-teamet



Lov om opplysningsplikt og angrerett ved nettsalg finner du på www.lovdata.no. 

Se også www.forbrukerportalen.no for ytterligere informasjon. 

GENERELT:
• Angrefristen gjelder i 30 dager fra du mottar pakken; innen 30 dager  

må du ha kontaktet oss eller returnert produktet 

• Returskjemaet skal være riktig utfylt og lagt ved returen 

• Produktet må være i den stand du mottok den, det skal ikke være brukt  
eller vasket, og alle opprinnelige lapper skal henge på 

• Dersom produktet var skadet ved levering må dette bekreftes fra speditør  
og med bilder av emballasje 

• Kunden er ansvarlig for forsvarlig retur frem til bedriften mottar pakken

RETURSKJEMA

RETURADRESSE: KASHMINA AS
Torget 1
1440 DRØBAK

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR/POSTSTED:             TELEFONNUMMER:

E-POST:

ORDRENUMMER:              RETURDATO:

GJELDER (ring rundt):                      ANGRERETT            FEILLEVERING            BYTTE            ANNET

FORKLARING PÅ RETUREN:

Jeg bekrefter herved at jeg har gjort meg kjent med betingelsene og rettigheter 
knyttet til returretten. Produktet returneres i den stand jeg mottok det.

STED:        DATO:                       SIGNATUR:


