
Returnota

Personuppgifter:

Ordernummer:

Namn:

Gatuadress:

Postnummer / Ort:

Returnerade varor: 

Artikelnummer Storlek Benämning Antal Á Pris

Returkod (se 

nedan)

Anmärkningar eller synpunkter på 

returnerade varor

Returorsakskod Förklaring

1 För liten storlek

2 För stor storlek

3 För sen leverans

4 Motsvarar inte förväntningarna avseende modell/design

5 Motsvarar inte förväntningarna avseende färg

6 Motsvarar inte förväntningarna avseende kvalitet

7 Felexpedition

8 Reklamation

9 Övrigt, skriv nedan

10 Sko för bred

11 Sko för smal

Jag har lagt en ny bytesorder på www.careofcarl.com, ordernr:

Önskade varor vid byte:

Artikelnummer Storlek Benämning Antal Á Pris Totalt

Jag har betalt med postförskott eller redan betalt Klarna-fakturan och vill få pengarna återbetalde till mitt bankkonto nedan:

Clearingnr: Kontonummer:

Allmän information

Produkten måste vara i samma skick som när du fick den samt returneras tillsammans med originalförpackningen.

Alla etiketter samt plastpåsar ska skickas med. Eventuell skolåda ska vara intakt och skickas med i returen.

Underkläder bytes ej.

Byte

Du kan returnera dina varor till Care of Carl AB inom 14 dagar kostnadsfritt och byta till en annan vara.

Kontrollera på www.careofcarl.com att din önskade vara finns i din storlek.

För snabbare byte lägg en ny order på www.careofcarl.com och ange ordernummer ovan. Läs mer på www.careofcarl.com.

Retur

Du kan returnera dina varor till Care of Carl AB inom 14 dagar och få pengarna tillbaka. 

Vi står för alla frakter när du använder dig utav den medföljande returfraktsedeln.

Steg för steg guide:

1. För att returnera en vara fyll i denna returblankett. 

 

2. Packa varan väl i samma emballage som du fick varan eller använd en egen förpackning. 

Alla taggar samt plast ska skickas med, skolådan ska vara intakt och skickas med i returen.

3. Klistra på den medföljande förtryckta returfraktsedeln på paketet som du vill skicka tillbaka.

Tänk på att du som kund ansvarar för att returen, reklamationen eller bytet når oss.

Använd därför ett tillräckligt bra emballage som skyddar produkten så den inte blir förstörd. 

4. Lämna in paket på närmaste postkontor.

   (Om det står "Svarspost" på din returfraktsedel kan du lägga paketet i en vanlig Posten brevlåda.)

Återbetalning

Kort: Vi sätter tillbaka pengarna på ditt kort. Det kan ta upp till 2 veckor. 

Internetbank: Vi återbetalar det konto som blev belastat vid beställningen. Det kan ta upp till 2 veckor.

Faktura: Om valt betalningsalternativet Klarna och inte betalt fakturan får du ett returmail med information 

om eventuellt kvarstående saldo att betala. Om du betalt fakturan uppge bankkontouppgifter ovan.

Delbetalning: Om du betalt med delbetalning via Klarna justeras ditt saldo.

Postförskott: Återbetalning sker till ditt uppgivna konto inom ca 2 veckor.


