
Kundnummer: 

Fakturanummer:  

Namn:

Gatuadress:

Postnummer och ort:

Land:

 K-No.: A-No.:

Returformulär

Vilka varor returnerar du?
Artikelnummer Beskrivning Pris Antal Storlek Retur-kod

1

2

3

4

5

Vad önskar du i utbyte?
Artikelnummer Beskrivning Pris Antal Storlek

1

2

3

4

5

Lista över 
returkoderna:
85 för stor - överlag

81 för stor - över bröstet

95  för liten - överlag

31 Jag gillar inte materialet 

32  Jag gillar inte designen/
modellen/färgen 

51  Varan stämmer inte 
överens med 
varubeskrivningen

61 Varan är skadad/defekt

35   Beställde för att prova
och välja rätt storlek

OBS! Oavsett om du returnerar för byte av storlek, defekta varor 

eller av annan anledning: du står själv för returfrakten när du 

returnerar varor till EMP!

Om defekta/felaktiga varor returneras, eller om de returnerade 

varornas värde överstiger 400 kronor så återbetalar vi 

fraktutläggen till dig, oavsett returorsak. För detta behöver 

vi IBAN och BIC, som du fyller i längst ner på formuläret.

Allt klart och ordentligt packat? Skicka paketet till följande adress:

Kostar varorna du önskar i utbyte mer än de varor du returnerar?

EMP Sverige

c/o Sweden Rock

Nygatan 27

294 34 Sölvesborg

Förskottsbetalning Efter att vi mottagit din retur skickar vi ett e-mail med uppgifterna du behöver för en banköverföring. 

När betalningen registrerats skickas varorna till dig. Inga fraktavgifter tillkommer.

Postförskott
Varorna du vill ha i utbyte skickas så fort vi har mottagit din retur. Du betalar när du hämtar ut de nya varorna på Postens 

utlämningsställe. Postförskottsavgift (59:-) tillkommer.

Av säkerhetsskäl vill vi inte att du anger kortnummer och liknande direkt på formuläret, men om du vill betala via ditt kreditkort kontaktar vi dig 

gärna via telefon och tar uppgifterna. Telefonnumer:  . Mest lämpliga tid att kontakta dig på 

en vardag:  . Om du har frågor får du gärna kontakta oss på 0456-319 88 eller kundservice@emp-shop.se

 Kreditkort

Eftersom våra återbetalningar görs av våra kollegor på EMP i Tyskland så behöver vi IBAN och BIC får att betala tillbaka dina fraktutlägg. Infon är illgänglig på de fl esta 

internetbanker men om den inte fi nns där kan du ringa din bank och be om uppgifterna.

Namn:  Bank: 

IBAN:  BIC: 
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