
RETUR
RETUR
Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har
tagit emot en vara som du har beställt. (Se fullständiga villkor på www.therunningcompany.se)

Returkostnaden står köparen för och du väljer själv hur du vill returnera paketet. 

Kom ihåg att fylla i detta returschema fullständigt på sida 2 (baksidan av detta blad) och skicka med i ditt returpaket

VILLKOR FÖR RETUR

Allt original emballage måste returneras med produkten

Produkten ska packas i sitt egna emballage så att produkten inte skadas under frakten och kan användas vidare. 

Varan ska vara i samma skick som du tog emot den (den ska framstå som ny och oanvänd)

Har varan blivit använd på ett sätt att den inte framstår som ny så kommer vi kommer vi att bedöma varan och hålla
inne värdeförlusten på det belopp som ska återbetalas.

Om originalförpackningen saknas eller har skadats till följd av att den inte har slagits in / tejpats direkt på eller
skrivits på så kommer vi att hålla inne 200 SEK från det återbetalade beloppet.

Återbetalning sker när vi har tagit emot och behandlat din retur. Har du använt kortbetalning tar det normalt 2-5 st
arbetsdagar innan pengarna är tillbaka på ditt konto. Detsamma gäller om du har använt en Walley-faktura. Om
fakturan inte har betalats kommer varan att raderas från fakturan efter att återbetalningen genomförts i vårt system.
Kontakta Walley kundtjänst om du vill frysa en faktura i väntan på en behandlad retur.

ÅTERBETALNING

Fyll i returschemat och packa
varan du vill returnera

Skicka din retur

Fyll i namn, ordernummer och
anledning till retur och skicka

med returschemat paketet
som returneras

Skicka din retur på
valfritt fraktsätt. Normalt
så mottar vi returer efter

2-5 vardagar

Återbetalning

När vi har mottagit och
behandlat din retur så gör
vi en återbetalning via den

betallösning du valt.
Återbetalning sker normalt

inom 2-5 vardagar



ORDERNUMMER:

ORDERDATUM:

FÖRNAMN & EFTERNAMN:

ANLEDNING TILL RETUR KRYSSA I DET SOM STÄMMER BÄST ÖVERRENS

RETUR BYTE

För stor

För liten

Övrigt

Stämmer ej överens med bilden

Söndrig / smutsig

Vid byte uppge vad ni önskar byta till 
ex modell/färg/storlek:

----------------------------------------

MAILADRESS:

RETURADRESS: 
The Running Company
Dalgatan 71A
79631 Älvdalen 

__________________________

(se orderbekräftelse på mail)

__________________________


