Online Returbegäran
(Gäller för
ör beställningar gjorda via se.tempur.com
se.tempur.com)

Till: TEMPUR Sverige AB

Jag meddelar härmed att jag vill dra tillbaka/återkalla mitt försäljningsavtal med
ordernummer:
Mottaget den Dag

Månad

År

Genom att göra så, önskar jag att:
(Vänligen välj ett alternativ)

 Avboka// returnera alla artiklar på den här beställningen
eller  Avboka// returnera utvalda artiklar från min beställning

Så vi vet vad vi kan förvänta oss, vänligen
v
ange vilken kvantitet du vill skicka
tillbaka:
Stora varor:
(vänligen ange vilken kvantitet du vill returnera)
returnera

Madrass

Bäddmadrass 7

Säng/Huvudgavel

Små varor:
(vänligen ange vilken kvantitet du vill returnera)
returnera

Kudde
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Tillbehör

Sängkläder

Bäddmadrass 3,5

Var vänlig bekräfta din leveransmetod för returen:
 1. Jag returnerar åtminstone en stor vara, t.ex. en madrass,
ss, säng, sänggavel
eller bäddmadrass 7 och ber er kontakta mig för instruktioner om vilken adress
dessa varor ska returneras till.
till Jag förstår att denna tjänst ådrar sig en
returavgift.
 2. Jag returnerar en eller flera små varor och kommer att skicka tillbaka dem
till TEMPUR Sverige AB. Vänligen maila mig ett returnummer .
 3. Jag kommer att göra mina egna arrangemang på egen bekostnad för att
returnera min beställning till er inom 14 kalenderdagar från denna
underrättelse.
Vänligen
n fyll I dina uppgifter I fälten nedan:
E-post:
Förnamn:
Efternamn:
Adress 1
Adress 2
Postnummer:
Postort:
Stad:
Land:
Telefon dagtid:
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Din signatur:

VIKTIGT: Om du har valt att skicka varor tillbaka med antingen metod 2 - eller metod 3 - på
egen bekostnad, var god invänta
vänta på att vi bevilja
beviljar din begäran först. Vi måste ge dig ett
unikt referensnummer innan du skickar tillbaka dina oönskade föremål.
Kom ihåg att fylla i alla avsnitt och signera där det anges innan du returnerar (små produkter) till
adressen nedan. För returer av stora produkter, kontakta alltid kundtjänst innan på 020 45 22 22
för returadress.
Att: Kundtjänst
TEMPUR Sverige AB
Torsgatan 4
101 39 Stockholm
Sverige
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