
Returformulär Paket

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 hämtat ut ditt paket. Därefter har du ytterligare 14 dagar på dig att returnera varan till oss. Produkten måste vid 
retur vara i oförändrat skick* samt returneras i originalförpackning. Vid byte kan du endast byta till vara/varor av 
samma värde eller lägre.  Följ instruktionerna nedan för att returnera en vara till oss.

*Provspela i 30 dagar! Har du köpt klubbor eller skaft + adapter och har provslagit produkten kan du om du inte är nöjd
returnera dem till oss inom 30 dagar och då få pengarna tillbaka i form av en värdekod (gäller ej Wilson, Spalding, 
Legend, Cobra, Mizuno). Produkten ska vid retur vara noggrant rengjord och tvättad. Är den inte det kommer vi ta ut 
en ”tvättavgift” på 100 kr som dras från den värdekod du får av oss. 

INSTRUKTIONER

1. Kontakta oss genom att skicka ett mail till retur@nordicagolf.se där du uppger ditt beställningsnummer.  
Obs! Vi accepterar endast returer som skickas till oss och har inte möjlighet att ta emot returer på plats. 

2. Under tiden som du väntar svar från oss fyller du i formuläret nedan och bifogar 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. 

3. Vi kommer sedan skicka dig en mail där vi bifogar en returfraktsedel som du skriver ut och klistrar på paketet 
som du vill returnera. Denna returfrakt kostar 89 kr och dras från det belopp vi återbetalar dig.  

4. När vi mottagit din retur återbetalar vi dig via det betalsätt som du betalade med alt. ger dig en värdekod om du
utnyttjar 30-dagars garantin. Betalade du via förskottsbetalning via bank? Fyll då i dina uppgifter i slutet av 
detta formulär. Kom ihåg att det är du som kund som ansvarar för returen fram till det 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.

 Orsak: 1. Ångerrätt/återköp 2. Provspel 30-dagar 3. Felleverans 4. Defekt/reklamation 
 

RETUR AV EN ELLER FLERA ARTIKLAR

Varor som ska returneras: Beställningsnummer:                                        

Antal Beskrivning (märke/modell) Orsak

BYTE AV EN ELLER FLERA ARTIKLAR:

Notera att byte endast kan ske till vara/varor av samma värde eller lägre. Önskar du byta till dyrare vara måste du själv 
lägga en ny order, då vi inte kan debitera dig för mer än totala ordersumman.  Välj då orsak 1 i formuläret ovan. Vid 
byte till billigare vara återbetalar vi dig mellanskillnaden. 

Önskar byta till: Beställningsnummer:                                        

Antal Beskrivning (märke/modell) 

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

mailto:retur@nordicagolf.se

