
Tak for din bestilling, vi håber du er tilfreds med dit produkt fra NordiCare. 

Fortrydelsesret

Du har altid 14 dages fortrydelsesret på NordiCare. Ved ændring eller returnering er det vigtigt, at både produkt og emballage er 
intakt og i original stand. Produkterne kan prøves, men ikke bruges. Meddel ændringen eller vend tilbage til info@nordicare.se.

Hvis du har valgt at betale med faktura, vil det blive sendt til din mail. Finder du ikke din faktura eller ordrebekræftelse i mailen, kan 
det være en god idé at tjekke din spam.

Har du spørgsmål til betaling eller faktura, så kontakt Klarna på telefon 08-12012010 eller besøg www.klarna.com. Har du andre 
spørgsmål vedrørende fx produkter, leverings- eller købsbetingelser, så kontakt venligst vores kundeservice på telefon 042-35 22 20 
eller info@nordicare.se

Tilbagebetale

Ved et annulleret køb kan du vælge at sætte din faktura på pause ved at logge ind og melde retur på Klarna, via appen eller på 
www.klarna.com. Hvis du har valgt faktura som betalingsmetode, modtager du en opdateret faktura på din e-mail, så snart retur-
neringen er behandlet. Ved returnering af hele ordren annulleres fakturaen. Hvis fakturaen allerede er betalt, vil du blive kontaktet 
af Klarna, som håndterer tilbagebetalingen. Ved kortbetaling tilbageføres pengene til den konto, der blev debiteret ved købet.

At vende tilbage: 

• Returner de produkter du ønsker at returnere i deres originale emballage med eventuelle etiketter.

• Pak produkterne med udfyldte ark i emballage. Sørg for, at produktet er godt beskyttet.

• Du er selv ansvarlig for returnering samt valg af fragtfirma.

Retur adresse:

NordiCare Ortopedi & Rehab AB
Solrosvägen 1
SE –263 62 Viken

Returseddel 

Ordrenummer

Navn       

 

Mobilnummer

           Klage 

Hvis dit produkt er i stykker, skal du kontakte info@nordicare.se og indtaste 
produktnavn og beskrivelse af defekten. Reklamationer erstattes primært med 
et nyt produkt.

Jeg vil skifte til denne størrelse:

Jeg fortryder mit køb, angiv årsagen: 

 Passer ikke

 For stor

 For lille

 Ubehageligt

 Dårligt siddende

 Forkert rækkefølge

 Købte et andet produkt

 Opfyldte ikke forventningerne

 Anden årsag, indtast:

NordiCare´s oversigter

Produkt 1      
 

Art.nr.      

Storlek       Färg

Antal

Produkt 2      
 

Art.nr.      

Storlek       Färg

Antal


