
 

RETURSKJEMA 
Vi tilbyr 30 dagers åpent kjøp til alle medlemmer i 
vår kundeklubb «Regnvenn».  
For å returnere ordren din logger du deg inn 
på min side. Naviger til «Ordre» og finn den 
aktuelle ordren du ønsker å returnere, så fremt 
fristen ikke er utløpt vil du se en retur-knapp. 
Denne leder til Bring.no, hvor du kan printe ut 
returseddel som festes på utsiden av pakken du 
sender i retur. Husk å fylle ut dette returskjemaet 
og legg ved pakken. 
 
Er du ikke er medlem gjelder følgende: 
Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen 
uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at hele 
varen og de opplysninger som kreves med hjemmel 
i angrerettloven er mottatt på foreskreven måte. 
Forbruker betaler selv porto. 
 
Bytte & retur 
Ønsker du å bytte vare/størrelse/farge, kan du 
legge inn en ny bestilling på produktet du ønsker. 
Returnerte varer som fyller kriteriene for godkjent 
retur vil bli behandlet for refusjon. Har du valgt 
faktura og ikke betalt, vil betalingskravet per 
produkt slettes fra tilhørende faktura. Du vil få en 
e-post fra Klarna når vi har ferdigbehandlet din 
retur. 
 
Reklamasjon & garanti 
Har det oppstått feil/defekt på ditt produkt? Fyll ut 
skjemaet under, og send dette til oss på e-post: 
kundeservice@regntoyspesialisten.no. Legg også 
ved bilder av skaden/feilen, så vi kan behandle 
saken raskere.  
 
Mottatt feil vare? 
Har du mottatt noen andre varer enn det du har 
bestilt? Noter i kommentarfeltet under hvilke varer 
du ikke mottok og send tilbake de feilsendte 
varene.  

Informasjon om angrerett 
Du har alltid angrerett i 14 dager i henhold til 
angrerettloven. Dette betyr at du som kunde har 
rett til å angre ditt kjøp ved å gi oss beskjed om 
dette innen 14 dager fra du, eller noen på dine 
vegne mottok varen. Du kan velge selv hvordan du 
gir oss beskjed om dette, men for å dokumentere 
dette anbefaler vi at du gjør dette skriftlig.  
 
Varen må returneres til oss innen 14 dager fra du 
informerer oss om at du ønsker å angre kjøpet. 
Kjøpet kan ikke angres dersom du har brutt 
forseglingen på produkter til personlige pleier, 
undertøy og liknende.  
 
Du som kunde er selv ansvarlig for å betale 
fraktkostnader på en vare som du vil angre kjøpet 
på, jf. angrerettloven § 25. Du er også ansvarlig for 
trygg retur av vare(r) så vi anbefaler deg å pakke 
varen godt og ta vare på kvittering for frakt.  
 
Du kan bli belastet dersom produktet er påført en 
verdireduksjon som følge av bruk utover det som 
er nødvending for å fastslå varens art, egenskap 
og/eller funksjon. (jf. angrerettloven §25). 
 
 Beløpet vil bli godskrevet din konto når vi mottar 
varene. Har du returnert deler av en ordre, trekker 
du dette beløpet fra opprinnelig faktura når du 
betaler. Mer informasjon angående angrerett ved 
kjøp finner du på Forbrukerrådets nettsider: 
http://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-
pa-et-kjop/  

 



 
Fyll ut (bruk BLOKKBOKSTAVER) 

Navn Ordrenr 

E-post Telefon 

 

 Reklamasjon (ødelagt vare) 

 Retur (pengene tilbake) 

 Feil vare (ikke bestilt) 

Varer som returneres 
Antall Varenavn/Art.nr Str Returkode Returkoder/Årsak til retur 

    1. Ikke fornøyd med design/passform 

2. Størrelse passet ikke 

3. Ikke fornøyd med farge 

4. Bestilte flere størrelser/farger 

5. Produktet var ikke lik beskrivelsen 

6. Forsinket levering 

7. Varen var skadet ved mottak 

8. Mottatt feil vare 

9. Reklamasjon 

10. Annet (spesifiser i kommentarfeltet 

    

    

    

    

    

    

    

 
Kommentar (f.eks «Produktet er for liten i størrelsen») 

 

Dato Underskrift 

 
Sendes til: Regntøyspesialisten AS, Markens gate 25, 4611 Kristiansand S 



 

Vilkår for godkjent retur 
 

 

• Produktet kan prøves på for å se at størrelsen er 

riktig, men skal ikke brukes. 

• Varer som kommer i retur skal ikke ha lukt eller 

være møkkete. 

• Id-lapp skal ikke være brutt eller dratt fra produktet. 

• Av hygieniske årsaker tar vi ikke undertøy i retur. 

 

• Vennligst ikke tape eller skriv direkte på produktets 

emballasje. 

• Produktet må fremstå som nytt. 

• Alt originalt innhold og produktemballasje må være 

intakt og uten skader.  

Vær oppmerksom på at du som kunde er ansvarlig 

for at produktet er forsvarlig pakket for frakt. 

 
 


