
 

ÅNGERBLANKETT – Fylls i och bifogas tillsammans med returen! 

Förnamn:  

Efternamn: 

Ordernummer:  

Artikelnummer:  

Produktnamn: 

Orsak till retur: 

I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har du 14 dagar på dig att frånträda ditt köp 
från det att du har mottagit produkten. Du har rätt att öppna och kontrollera varan. I de fall där värdeminskning skett 
vid öppnandet och kontrollen av varan kommer MaltMagnus AB debitera kunden för denna värdeminskning. 

Du har skyldighet att se till att varan/varorna är oss tillhanda inom 14 dagar annars gäller ej ångerrätten. Ångerrätten 
godkänns först när MaltMagnus AB mottagit varan/varorna och att dom är insända enligt villkoren som nämns nedan.  

Varan/varorna skall skickas till: 

MaltMagnus AB 
Östra Åby 408 Hagen 
692 93 Kumla 

Tänk på att du INTE kan skicka varan/varorna som Service Point eller där paketet måste hämtas upp på 
utlämningsställe. Varor belagda med avgift hämtas ej ut! Varan/varorna skall komma till MaltMagnus lager enligt 
adressen ovan. Förslagsvis skickar du det som företagspaket. 

Du är skyldig att hålla varan/varorna i lika gott skick som när du mottog dem. Vid återsändandet skall returfrakten vara 
betald samt med faktura/följesedel bifogad. 

Om varan/varorna vid ankomst till MaltMagnus AB visar sig vara i så dåligt skick, kraftigt använd eller skadad att 
MaltMagnus AB anser att den inte längre är säljbar som ny produkt kommer MaltMagnus AB besluta om en 
värdeminskning med 100%. 

Om varan/varorna skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös, dåligt emballage eller förloras under 
transport till oss förlorar du rätten till återbetalning för varan/varorna. MaltMagnus AB står ej för förlorade eller 
skadade paket. 

MaltMagnus AB står inte för returfrakten. Vid fullt godkännande av ångerrätt/retur återbetalas beloppet för 
varan/varorna exklusive returfrakt inom 30 dagar förutsatt att du inte har obetalda fakturor eller skulder till MaltMagnus 
AB. 
 
Ångerrätten gäller inte:    

• Livsmedel så som malt, jäst, humle, extrakt, socker, salt eller liknande produkter. 

• Varor i kategorin REA. 

• Beställningsvaror eller varor som tillverkats eller specialbeställts specifikt för enskild kund. 

• Lösnummer av tidningar. 

• Om plomberingen brutits på teknisk utrustning. 

• Licensnycklar till datorprogram. 

 


