
 
 

NordiCare Ortopedi + Rehab AB 

Solrosvägen 1. SE-263 62 Viken. Phone: +46 (0)42 35 22 20 Fax: +46 (0)42 35 22 21 

E-mail: info@nordicare.se  www.nordicare.se 

 

Tack för din beställning!  

Vi hoppas att du är nöjd med din produkt från NordiCare.  

 
Du har alltid 14 dagars öppet köp på NordiCare. Det går fint att prova produkten men inte använda den. Det är 

viktigt att både produkten och förpackningen är hel och i originalskick om du skulle vilja byta eller returnera. 

Meddela NordiCare på epost info@nordicare.se innan eventuella returer. 

Observera att om du valt att betala med faktura så skickas den till din epost. Om du inte fått din faktura eller 

orderbekräftelse så glöm inte att även kolla din skräppost. 

Har du frågor om din betalning eller faktura vänligen kontakta Klarna. www.klarna.com eller telefon   

Sverige 08-12012010, Danmark 69 91 88 81 

 

Kontakta NordiCare: 
Har du frågor, funderingar eller är din vara trasig så tveka inte att höra av dig till vår kundtjänst.  

Telefon: 042-35 22 20 

E-post: info@nordicare.se 

 

Så här gör du en retur: 
Läs noga igenom instruktionerna 

• Packa ned produkten i sin originalförpackning med ev. tillhörande etiketter. 

• Förpacka varan i ett ytteremballage. Det är viktigt att varan är skyddad under transporten. 

• Fyll i retursedeln nedan och lägg den tillsammans med varorna du önskar returnera i ytteremballaget. 

• Du står själv för returfrakten och väljer själv ombud och hur du vill returnera. 

• Skicka din retur till: 

NordiCare Ortopedi & Rehab AB 

Solrosvägen 1 

SE – 263 62 VIKEN 

 

Återbetalning 
Visste du att du kan pausa din faktura vid en retur ? Logga bara in på www.klarna.com och klicka på rapportera 

retur. 

Om du valt faktura som betalsätt kommer du att få en uppdaterad faktura skickad till din mail när returen är 

behandlad. Returnerar du hela din order kommer fakturan att makuleras. Om förfallodatumet börjar närma sig kan 

du logga in på klarna.se och pausa fakturan. Har du redan betalat in din faktura kommer du att bli kontaktad av 

Klarna som sköter återbetalningen. Har du betalat med kort återbetalas pengarna till det kontot som debiterades vid 

köpet. 

 

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

 

Retursedel 
 

Ordernummer : _____________________________________________________  

 

Namn: _____________________________________________________________ 

 

Mobiltelefonnummer: _______________________________________________ 

 

           Retur / Ångra köp :            För liten          För stor           Motsvarade inte förväntningarna 

 

                                                        Annan anledning _____________________________________________ 

 

           Jag vill byta till :  Ny storlek _____________________  Ny färg _______________________________ 

 

 

 

           Reklamation :  Är din vara trasig ? Glöm inte att först kontakta info@nordicare.se 

                                          NordiCare ersätter i första han reklamationer med ny vara. 

                                          Ange produktnamn och beskrivning av felet. 

 

           _______________________________________________________________________________________ 

 

 

NordiCare’s noteringar: ______________________________________________________________________ 
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