
                                                                                                         RETURADRESS

                                                                                                             Järnkreatören R


                                                                                                                                     Örslösa Basstomten 1

                                                                                                                             53197 Lidköping


RETURSEDEL

Du som kund står för returfrakt och kostnaden för frakt.

Ingen kreditering sker förrän returen är mottagen och godkänd av Järnkretören R.


OBS! Vi hämtar inte ut paket på utlämningsställen. Paketet skickas för

utdelning hos Järnkreatören R, annars riskerar du att få tillbaka paketet.

  


Namn _____________________________________________         Order nr________________________


E-post_____________________________________________


BYTE

I fylles om du önskar att byta din produkt.

                  Art nr                                         Antal                                Bytes till (art nr)                               Antal                         

RETUR

I fylles inom 14 dagars ångerrätt


                  Art nr                                         Antal                                Bytes till (art nr)                               Antal               


VIKTIGT

Det är ditt ansvar att varan returneras till oss i originalskick och i originalemballage.

Både produkten och original emballaget ska vara helt och komplett. Är något skadat blir det 
avdrag på köpeskillingen, eftersom produkten inte går att sälja som ny längre. Läs mer om 
ångerrätt på nästa sida.

OBS! Spara blanketten innan du skriver ut den. Lägg sedan ett exemplar i lådan med returen. Kan 
du inte skriva ut, maila denna blankett ifylld, när du skickar returen.

ÖVRIG INFO:


_______________________________________________________________________________________

I fylles av Järnkreatören R.                                                    o Varan framstår som ny och oanvänd

                                                                                              o  Alla manualer och bevis är bifogade

Varan är mottagen av:_______________________                  o  Retursedeln är korrekt ifylld




ÅNGERRÄTT

Järnkreatören R tillämpar Distans- och Hemförsäljningslagen, E-handelslagen samt 
Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt 
köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell 
anledning. Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten.


Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser 
som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Järnkreatören R uppmärksammar härmed kunden 
att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt 
ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig 
prägel". Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning ”benämns i webbshoppen som 
en beställningsvara.


När kunden godkänner våra köpevillkor vid beställning, samtycker kunden till att Järnkreatören R 
påbörjar fullgörandet av beställningen. Detta innebär att kunden inte har någon ångerrätt från och 
med den tidpunkt när produkten/produkterna som ovan nämnda exempel har påbörjats i 
produktion.


OBS! En icke lagerförd vara "beställningsvara" som har börjat produceras enligt er beställning kan 
inte ändras och går därmed ej att annullera.


PRODUKTINFORMATION OCH PRODUKTBILDER

Bilder på produkterna kan vara extra utrustade och vissa andra produkter som ej ingår i köpet, 
produkten på bilden kan också vara en illustration och därmed inte helt exakt överensstämma 
med levererad produkt i verkligheten, läs produktbeskrivning och specifikationer.


RETURER

Vid Ångerrätt gäller följande:

Meddela oss på kontakt@jarnkreatoren.se inom 14 dagar efter det att du har mottagit den vara/
varor du vill returnera.


Ni har som kund rättighet att undersöka varan som ni har tagit emot innan beslut tas om eventuell 
retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt då varan 
ska returneras i väsentligen oförändrat skick. Vi ber er att returnera varan i originalförpackning. 
Varan ska också returneras komplett om inget annat blir överenskommet mellan Järnkreatören R 
och kunden. Ange alltid ert order nummer vid retur, annars kan vi inte spåra returen till er som 
kund.


Paket skall skickas som företagspost med utkörning till Järnkreatören R. (Inga paket löses ut mot 
postförskott eller hämtas på utlämningsställe.)


Vid retur från kund till Järnkreatören R, står kunden för returkostnad och skador som kan uppstå 
under transporten.


Järnkreatören R kan komma att debitera kunden eventuella extra kostnader som uppkommer vid 
ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen.

Spara alltid följesedeln tills returen är godkänd av Järnkreatören R.


Undantag angående rätt att returnera produkter förekommer. Kontakta alltid oss innan ni 
returnerar produkt. Om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter 
särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel är sådana varor 
som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål, dessa produkter 
benämns som ”beställningsvara” i webbshoppen www.jarnkreatoren.se Dessa varor går ej att 
returnera eller så gäller returavdrag. Returavdrag är normalt 50% av produktens försäljningspris.


Paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut debiteras en fast returkostnad på 
300:- för respektive produkt.


Kontakt

kontakt@jarnkreatoren.se

mailto:kontakt@jarnkreatoren.se

