
Ångerblankett 

Vid ånger inom 14 dagar 

Kund- och orderuppgifter 
 

Dagens datum Ordernummer

För- och efternamn Telefon (inkl. riktnummer)

Adress (inkl. postnummer och ort)  

E-postadress 

 
 
Jag önskar ångra köpet på följande vara- och/eller varor (artikelnummer och produktnamn) 
OBS! Om det gäller fler än 10 produkter eller en komplett order, anteckna detta under ”övrig information” på nästa sida. 
 

Art. nummer Produktnamn 

Art. nummer Produktnamn 

Art. nummer Produktnamn 

Art. nummer Produktnamn 

Art. nummer Produktnamn 

Art. nummer 
 

Produktnamn 

Art. nummer Produktnamn 

Art. nummer Produktnamn 

Art. nummer Produktnamn 

Art. nummer Produktnamn 

 

Beställdes (datum) Mottogs (datum) 

 

 

 

 
Returadress              Kundtjänst                              Hemsida 

Webhallen Service & Returns    tfn 08-673 60 00                       www.webhallen.com 

Björnstigen 89            e‐post info@webhallen.com   

170 72 SOLNA                

 

Returadress:
Logistikcenter - Natural Hemp Life
Skebokvarnsvägen 328
124 50 Bandhagen

Kundtjänst:
kontakt@naturalhemplife.se



Ångerblankett 

Vid ånger inom 14 dagar 

Anledning till ångrat köp 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Önskad åtgärd: 
 

Pengarna åter 
Görs snarast, inom 14 dagar från mottagande av retur. Vid förbetald order via internetbank behöver Webhallen clearing- och 
kontonummer. 

 
  Pengarna tillgodo 
 Kräver ett kundkonto med inloggning. 
 

Byte till annan produkt 
Eventuell mellanskillnad debiteras mot postförskott om inget annat anges. Vänligen specificera vilket/vilka artikelnummer du 
vill byta till.  
Om fakturering önskas, vänligen ange ditt personnummer nedan. Om utbytesartikeln kostar mindre kan eventuell 
mellanskillnad återbetalas till angivet kontonummer eller sparas som tillgodo på angivet kundnummer. 

 
 
Övrig information 
 

  

 

 

 

 
 
 
Som privatperson har du 14 dagars ångerrätt på köp gjorda via distans, i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför 
affärslokaler. För att nyttja detta behöver du ångra dig muntligen eller skriftligt inom denna tidsram. Du står själv för returfrakten och ansvarar 
för att produkten är väl paketerad och når Webhallen oskadad. 
Om produkten hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion förbehåller sig 
Webhallen rätten att göra ett ekonomiskt avdrag motsvarande produktens beskaffenhet och värdeminskning.  
Vi rekommenderar därför att alltid returnera produkter kompletta i kartong, i nyskick, och att eventuell mjukvara har återställts. 
 
Observera att företag ej har ångerrätt. 
 

 

 
Returadress              Kundtjänst                              Hemsida 

Webhallen Service & Returns    tfn 08-673 60 00                       www.webhallen.com 

Björnstigen 89            e‐post info@webhallen.com   

170 72 SOLNA      
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