
Side 1 af 2 
 

retur / reklamation 
 
Fyll i och bifoga din retur/klagomål på varan, som du har köpt direkt från oss. 
 

Dagens datum ______________________________________________________ 

Ordernummer ______________________________________________________ 

Namn  ______________________________________________________ 

Adress                       ______________________________________________________ 

Postnummer + Stad ______________________________________________________ 

E-mail  ______________________________________________________ 

Telefonnummer ______________________________________________________ 
 

Jag vill byta   
Jeg önskar att… 
     Byta till ny/annan vara – angiv varunummer (SKU):  RAD   ________________________ 
     Returnera varan och få mina pengar insatt på mitt konto:  
     Ange clearing nummer + kontonummer här: ________- _____________________ 
 
 

Årsak till retur… 
     Varan passade inte till min enhet 
     Varan hade inte den förväntade färgen 
     Varan hade inte den förväntade kvaliten 
     Jag vill bara byta varan mot en annan modell/ färg 
     Andet – skriv her: ________________________________________________________ 
 

Jag vill reklamera   
Jag vill reklamera för att... 
     Varan var trasig vid mottagandet. Beskriv felet.  
__________________________________________________________________________ 

     Andra fel eller defekter vid mottagandet inom reklamationstiden. Beskriv felet. 

__________________________________________________________________________ 
 

Bifoga ett foto av problemet i ett e-postmeddelande kontakt@radicover.dk. 
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VIKTIGT vid retur och byte 
a) Det är ditt ansvar att varan inkl. förpackningen är i samma skick som du fick den från oss. 
Packa därför varan säkert i kartongen. 
b) Bifoga en kopia av din faktura och orderbekräftelse med försändelsen. 
 
Fraktkostnader 
Byte/retur 
Vid byte eller retur betalar du för att skicka tillbaka varan. Vi betalar för att skicka en ny vara 
till dig via den fraktmetod du valde vid första köpet. 
Reklamation 
Om vi behöver se produkten får du en portoetikett från oss via e-post. Då betalar vi portot. 
 
Skicka oss din vara tillsammans med detta formulär 
RadiCover ApS 
Bregnerødvej 132B 
3460 Birkerød  
Danmark 
 
Expeditionstid 
Vi strävar efter att behandla alla retur- och reklamationsförfrågningar inom 8 dagar efter att 
vi mottagit den returnerade varan och detta formulär från dig. Under perioder med mycket 
liv och helgdagar kan det ta upp till 14 dagar. 
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