
 

Returformulär Brev

Tack för att du handlar på NordicaGolf! 

Enligt lag (2005:59) om distansavtal har du rätt att ångra ditt köp förutsatt att du kontaktar oss inom 14 dagar från det 
att du mottagit ditt paket. Därefter har du ytterligare 14 dagar på dig att returnera varan till oss. Kontaktar oss gör du 
enklast genom att skicka ett mejl till retur@nordicagolf.se där du uppger ditt beställningsnummer. Produkten måste 
vid retur vara i oförändrat skick samt returneras i originalförpackning. Följ instruktionerna nedan för att returnera en 
vara till oss.

INSTRUKTIONER

OBS! Du som kund ansvarar för returen fram till oss. Brevreturer går ej att spåra. Vi rekommenderar därför att du 
använder paketretur om värdet på din retur överstiger 500kr. Då en sådan försändelse går att spåra.

1. Fyll i formuläret nedan och bifoga det med varan/varorna du ska returnera. OBS! Glöm inte att fylla i 
beställningsnummer för din order. Utan det vet vi inte vem returen kommer ifrån. 

2. Returnera din order till oss genom att posta det till adressen nedan. Du som kund står för returfrakten till oss.
3. När vi mottagit din retur återbetalar vi dig via det betalsätt som du betalade med.

Kom ihåg att det är du som kund som ansvarar för returen fram till att vi har mottagit och registrerat den, så spara alltid ditt 
inlämningskvitto. Det kan ibland ta upp till 14 dagar för en retur att komma till oss och behandlas på vårt lager.

Skicka till: NG Partners, Box 19504, 104 32 STOCKHOLM
Obs! Vi accepterar endast returer som skickas till oss och har inte möjlighet att ta emot returer på plats. 

 Orsak: 1. Ångerrätt/återköp 2. Felleverans 3. Defekt/reklamation
 

OBS! Innan du skickar in en eventuell reklamation (3) eller felleverans (2) måste du kontakta vår kundtjänst genom att 
mejla till re  klamation  @nordicagolf.se och förklara felet (glöm ej uppge ditt beställningsnummer). Skicka INTE in din 
reklamation innan vi har svarat på ditt mejl. 

RETUR AV EN ELLER FLERA ARTIKLAR

Varor som ska returneras: Beställningsnummer:                                        

Antal Beskrivning (märke/modell) Orsak

Kontakta gärna vår kundtjänst om du har frågor –  email: info@nordicagolf.se  
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