
RETURRÄTT
Vi på Designlite.se ger dig 14 dagars full returrätt ifrån den dagen du mottager dina varor. Det du behöver göra är att fylla i en 
retursedel som du kan ladda ner på vår hemsida. Denna retursedel skall skickas med varan då den returneras.
Kom ihåg att be om kvitto ifrån posten då returen skickas samt att paketera in varan väl. Den enda kostnaden du har är portot 
för returen. Vi uppmuntrar våra kunder att skicka tillbaka varorna i sitt originalemballage. Detta för att lättare undvika eventuella 
fraktskador. Felaktig eller dålig inpackning utav returen kan komma att medföra fraktskador. Det kan resultera i att returen 
avvisas. Var därför noggrann med detta.
Du är alltid välkommen att kontakta oss för råd och vägledning inför returtransporten.
Har varan varit monterad eller på andra sätt påvisar slitage eller skador förbehåller vi oss rätten om att avvisa returen.
Retursedel finner du längst ner i detta dokument.

Returen skickas till vårt huvudkontor i Danmark:
Designlite.se

Birkmosevej 18 
DK-6950 Ringkøbing 

Designlite.se rekommenderar att varan returneras som paketpost via GLS eller Postnord Sverige. På så sätt finns det möjlighet 
att följa paketet i GLS eller Postnords system, och du utesluter därmed tvivel om varan anlänt till mottagaren eller ej. Du har 
även möjlighet att efterlysa försändelsen om leveransen inte anlänt.

Vissa varor kan inte skickas i retur med normal post. Detta gäller stora, tunga eller på annat sätt svårhanterade produkter, eller 
om det rör sig om en stor mängd. Utgifter för returleveransen förväntas ej överstiga de priser vi har förhandlat fram med våra 
samarbetspartners.

Varor som returneras för sent eller skickas utan porta kommer att bli nekade av Designlite.se. När vi har mottagit varan och 
godkänt returen kommer vi så snart som möjligt att återbetala köpesumman till ditt konto i enlighet med konsumentlagen § 
21 stk. 3 og 4. Vi återbetalar endast till det betalkort som varorna debiterats ifrån. Detta för att undvika användning av stulna 
kreditkort. Glöm inte att bifoga clearing- och kontonummer vid en eventuell banköverföring. Kom ihåg att spara postkvittot som 
bevis på att varan han skickats. Returnering utav varor står kunden för.

RETUR STEG FÖR STEG
Vill du returnera en vara till oss så skall du göra följande: 
1. Kontakta oss via telefon eller mail för att informera oss om varför du returnerar varan.
2. Hämta form för att ge oss information om varför du returnera varan här.
3. Lägg varan i dess originalförpackning tillsammans med retursedeln i en kartong och förslut den ordentligt.

Observera att överanvändning av tejp eller skrift direkt på originalförpackningen kan leda till ett avdrag i 
återbetalningen på 20%

4. Kjøp en returetikett på posten.

Från det att du har mottagit varan är eventuella skador, försvinnande eller liknande ditt ansvar, tills det att vi har mottagit varan 
i retur. Vi rekommenderar därför att du skickar paketet med möjlighet till spårning. Det är ett bevis på att varorna har skickats 
iväg samt så du har möjlighet att kräva ersättning ifrån posten om varan skulle komma bort.

KLAGOMÅL
Alla produkter omfattas av inköps lagen om 24 månaders garanti. Garantin innebär att du som kund kan klaga på bristerna 
i den produkt som inträffade inom 24 månader efter köpet. Garantin täcker inte när fel eller skador som uppstår på grund 
av felaktig användning, bristande underhåll eller normalt slitage. För klagomål, defekter eller missade leveranser, vänligen 
kontakta kundtjänst på tel. 406 450 075 eller kundservice@designlite.se

Jeppe Schous Gade 9 | DK-7500 Holstebro | Telefon: +46 40 645 0075 | kundservice@designlite.se | P-nummer: 1023553305



Retursedel
... följer med varan som returneras

Jeppe Schous Gade 9 | DK-7500 Holstebro | Telefon: +46 40 645 0075 | kundservice@designlite.se | P-nummer: 1023553305

Kundupplusningar

Namn

Adress

Postnr.

Tlf.

E-post

   Datum

Ort

Mobil

För din egen säkerhets skull, betalar vi bara tillbaka till det kreditkort varorna blev köpta med. Om du gjort en 
banköverföring vid ditt köp - vänligen kontakta kundservice.

Produktinformationer

Märke

Fakturanr. & Datum

Orsak till ((reklamation/felbeskrivning)

Underskrift

Modell

   RMA nr.

    

    Datum

KOM IHÅG ATT BIFOGA EN KOPI UTAV FAKTURAN TIL DENNA RETURSEDEL


