
Tack för din beställning! Vi hoppas du kommer vara nöjd med din beställning. 

Om du inte skulle vara nöjd med någon vara har du givetvis möjlighet att byta eller returnera den till 

oss. Vi står för returfrakten! 

För öppet köp gäller 14 dagars returrätt från att du mottagit din beställning. För att du ska vara 

garanterad full återbetalning vid retur ska varorna återsändas i oförändrat skick och för vissa varor 

krävs p.g.a. hälso- och hygienskäl att förpackningen inte brutits, läs mer under Köpvillkor §7.  

Så här gör du en retur 

1. Kontakta kundtjänst för erhållande av returfraktsedel. 

2. Fyll i returnotan nedan, ange ordernr, namn, returkod 1-9 samt totalt returnerat antal för 

respektive vara 

3. Lägg varan i kartongen/påsen den kom i tillsammans med denna returlapp. 

4. Klistra på returetiketten som du erhållit från kundtjänst på paketet/påsen och lämna det till 

ett postombud. 

5. När produkterna anländer till oss returnerar vi pengar till dig via valt betalsätt som användes 

vid köp eller skickar ut nytt plagg vid byten snarast!  

Vänliga hälsningar, 

Kundtjänst, Svenskt Kosttillskott 
Post- och returadress: Box 2018, 176 02 Järfälla  

Besöksadress: Mätarvägen 6A, 196 37 Kungsängen 

Telefon: 0220-601 001  E-post: info@svensktkosttillskott.se  

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   

Returnota 

Ordernr: _______    Kundnamn:_______________________ 

Returnerade produkter 

Produkt 
 

Returnerat 
antal 

Returkod 

   

   

   

   

   

   

 

Önskade varor för byte: 

Produkt Antal 

  

  

  

Har du betalat mot postförskott? Ange i så fall ditt val för återbetalning: 

□ Bankkontoinsättning: Bank______________  Clearingnr: ______  Bankkontonr:  ____________ 

□ TillgodokviAo aA handla i buBken för 

Har du några frågor om byten eller returer, kontakta vår kundtjänst (info@svensktkosttillskott.se) 

1. För liten storlek 

2. För stor storlek 

4. För sen leverans 

5. Felexpedition 

6. Motsvarar ej 

förväntningar 

7. Felaktig vara 

8. Transportskada 

9. Övrigt, skriv bredvid 


