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Tack för att du har handlat hos milrab.se. Visste du att vi har 365 dagars öppet köp 
på alla våra varor, utom elektronik och profilprodukter? Så här gör du vid byte, retur 
eller reklamation:

Om vi har packat fel eller skickat en skadad vara, vänligen ta kontakt med vår kundtjänst 
på support@milrab.se , så hjälper vi dig att göra en retur.

Lägg varan du vill byta i originalförpackningen och använd retursedeln du har fått via epost.

Precis som det är vårt ansvar att paketet kommer fram till dig, är det ditt ansvar som kund att 
se till att ditt returpaket kommer fram till oss. Det betyder att du som kund är ansvarig för 
paketets innehåll tills vi tar emot det. När du använder vår retursedel kommer paketet att 
skickas direkt till oss och du har möjlighet att spåra din retur.

Ange om du önskar byta eller returnera varan och få pengarna tillbaka. Om du vill ha en 
annan vara lägger du in en ny beställning och returnerar den gamla varan. Kom ihåg att kryssa 
i om du vill returnera. Om du vill skicka tillbaka varor som du beställt vid olika tillfällen måste 
du använda flera returblanketter. Dessa kan laddas ner på http://bit.ly/milrabseretur

För att få hela beloppet återbetalat ska varan skickas tillbaka i samma skick som den 
mottogs. Det vill säga i originalförpackning (även skokartong), med alla lappar sittandes kvar 
och utan lukt eller fläckar. Använd inte tejp och skriv inte direkt på varans kartong. Vi 
förbehåller oss rätten att vänta med återbetalning tills dess att vi har mottagit din retur, 
alternativt fått dokument som styrker returen (t ex. leveransnummer). Om du häver hela 
köpet kommer du att få tillbaka hela varans värde inom 14 dagar från att vi mottagit din retur. 
Du kommer att få ett mail när ditt returärende är färdigbehandlat. Om du har betalat med 
kort kommer pengarna automatiskt att föras över till samma kort som du använde vid köpet. 
Om du ska betala med faktura och skickat tillbaka delar av ordern så drar du av summan för 
de varor du skickar tillbaka och betalar resten av fakturan. Då slipper du förseningsavgift. Vi 
uppdaterar sedan fakturan så snart vi har behandlat din retur. Har du redan betalat hela 
fakturan så kommer du att få tillbaka beloppet för de returnerade varorna.

Frågor? Om det är något annat du undrar över så hjälper våra vänliga kundtjänstmedarbetare 
gärna dig på retur@milrab.se

Gratis frakt 

över 800;-

365 dagars 

öppet köp

Snabba 

leveranser



RETUR (Pengarna tilbake) BYTE AV STORLEK/FÄRGREKLAMATION  (Fel/skadad vara)

DATUM: UNDERSKRIFT:

STORLEK:

Varor som returneras:

Fel vara Inte nöjd med designen / passformenFör liten

Inte nöjd med färgen Skadad (reklamation)

Annat

För stor

Returorsak
(Inte obligatorisk)

Kommentar / Annan information:

Jag vill byta till:
(Det här fältet behöver du INTE använda om du redan har lagt in en beställning på en annan vara.)

Namn ORDERNR:

E-POST TELEFON:

KONTONUMMER (endast vid förskottsbetalning)

Fyll i
(Använd versaler)

Skickas till:  Milrab As, c/o Posten Logistik AB, Truckgatan 6, 70298 ÖREBRO, Sverige

VARUNAMN / ARTIKELNUMMER

STORLEK:VARUNAMN / ARTIKELNUMMER

ANTAL:

ANTAL:

RETURSEDEL


