
Tack för din beställning, vi hoppas att du är nöjd med din produkt från NordiCare. 

Ångerrätt

Du har alltid 14 dagars ångerrätt på NordiCare. Vid byte eller retur är det viktigt att både produkt och förpackning är hela och i 
originalskick. Produkterna får provas men inte användas. Meddela bytet eller returen till info@nordicare.se. 

Om du valt att betala med faktura, skickas den till din epost. Hittar du inte din faktura eller orderbekräftelse i mejlen kan det vara 
bra att kolla din skräppost.

Har du frågor kring betalning eller faktura vänligen kontakta Klarna på telefon 08-12012010 eller besök www.klarna.com. Har du andra 
frågor som gäller till exempel produkter, leverans eller köpvillkor hör av dig till vår kundtjänst på telefon 042-35 22 20 eller info@nordicare.se

Återbetalning

Vid ångrat köp kan man välja att pausa sin faktura genom att logga in och rapportera retur på Klarna, via appen eller på www.
klarna.com. Om du valt faktura som betalsätt kommer du att få en uppdaterad faktura i din mejl så fort returen är behandlad. 
Vid retur av hela ordern kommer fakturan att makuleras. Om fakturan redan är betald kommer du att bli kontaktad av Klarna som 
sköter återbetalningen. Vid kortbetalning återbetalas pengarna till det kontot som debiterades vid köpet.

Så här returnerar du: 

• Lägg tillbaka produkterna du vill returnera i sin originalförpackning med eventuella etiketter.

• Förpacka produkterna tillsammans med detta ifyllda blad i ett ytteremballage. Se till att varan är väl skyddad.

• Du står själv för returfrakten och väljer själv ombud och hur du vill returnera, NordiCare tillhandahåller därför inte någon fraktsedel.

Skicka din retur till:

NordiCare Ortopedi & Rehab AB
Solrosvägen 1
SE –263 62 Viken

Ångerblankett 

Ordernummer

Namn       

 

Mobilnummer

           Reklamation 

Är din produkt trasig, kontakta info@nordicare.se och ange produktnamn samt 
beskrivning av fel. Reklamationer ersätts i första hand med en ny produkt.

Jag vill byta till annan storlek, ange storlek: 

Jag ångrar mitt köp, ange orsak:

 Passar ej

 För stor

 För liten

 Obekväm

 Dålig passform

 Felbeställning

 Köpt annan produkt

 Motsvarade ej förväntningarna

 Annan orsak, ange:

NordiCare´s noteringar

Produkt 1      
 

Art.nr.      

Storlek       Färg

Antal

Produkt 2      
 

Art.nr.      

Storlek       Färg

Antal




