
Dokument för reklamation och ångerrätt
Fyll i detta dokument och sänd med vara. Vänligen kontakta Humlegårdens Ekolager 
innan en retur görs. Humlegårdens kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Namn: 

Telefonnummer: 

Adress: 

E-post: 

Ev. konto- och clearingnummer för återbetalning: 

Ordernummer: 

Artikelnummer:        Antal: 

Artikelnamn: 

Detta är en:       

Ev. ärendenummer: 

Anledning till retur, om trasig förklara hur:  

Kontonummer inklusive clearingnummer för återbetalning: 

____________________________________________

Dagens datum

                                                                

      

                                                                                                      Datum och signatur

Humlegårdens Ekolager AB Tel: 08-40 30 72 84 IBAN: SE3095000099603407250087
Bergkällavägen 28 Fax: 08-514 501 21 SWIFT/BIC: NDEASESS
19279 SOLLENTUNA E-post: logistik@humle.se Godkänd för F-skatt
Sweden Org.nr: 556563-5199 Momsreg nr: SE 556563519901

reklamation retur pga ångrat köp



Reklamation

Vi följer naturligtvis konsumentköplagen och lämnar 6 månaders garanti på alla produkter. 
I de fall tillverkarna lämnar längre garantier, t ex 1 år, gäller givetvis denna längre garantitid. 
Produktgarantin gäller dock inte vid olyckshändelse, onormal användning eller underlåtenhet att 
följa skötsel- och serviceanvisningar.

Konsumenten har inom tre år från köpet rätt att reklamera en vara eller tjänst om varans eller 
tjänstens egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag. Varan ska reklameras 
“inom skälig tid” efter upptäckt av fel, en god riktlinje är inom 2 månader. 

Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter i Sverige ångerrätt i 
14 dagar. Ångerrätten gäller dock inte bl.a. tidningar och livsmedel (observera att malt, humle och 
jäst räknas som livsmedel). För fullständig lista på varor som är undantagna ångerrätten se 
shop.humle.se/villkor

Om varan i fråga är oanvänd och lämnas tillbaka i oförändrat skick, betalas totala kostnaden för 
varan tillbaka till konsumenten. Är varan använd och har ett förändrat skick, avgör värdet av 
produkten i förändrat skick hur mycket konsumenten ska få tillbaka av den ursprungliga kostnaden.
Vid utnyttjande av ångerrätten betalar konsumenten returfrakten. 
Kostnaden för returfrakten ligger i fas med vad konsumenten betalade för den ursprungliga frakten.

Vid utnyttjande av ångerrätt har konsumenten 14 dagar, från leveranstillfället, på sig att kontakta 
Humlegårdens Ekolager AB och därefter 14 dagar på sig att skicka tillbaka varan eller skicka bevis 
på återsändande. Återbetalning sker inom 14 dagar från att vi tagit emot varan eller fått bevis på 
återsändande. Återbetalning av köp sker genom PayPal, DIBS, kreditfaktura eller insättning på 
konto.

Byte

Eventuella byten av varor behandlas som nyttjande av ångerrätten. 

Humlegårdens Ekolager AB Tel: 08-40 30 72 84 IBAN: SE3095000099603407250087
Bergkällavägen 28 Fax: 08-514 501 21 SWIFT/BIC: NDEASESS
19279 SOLLENTUNA E-post: logistik@humle.se Godkänd för F-skatt
Sweden Org.nr: 556563-5199 Momsreg nr: SE 556563519901

http://shop.humle.se/villkor
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