
 
 
 

 
RETURSCHEMA 

 

 
 

Hos XXL har du 365 dagars öppet köp. Följ instruktioner nedan vid byte, retur eller reklamation. 

 
1.   Fyll ut detta schema så utförligt du kan 
2.   Lägg schemat i returpaketet tillsammans med det du skall returnera 
3.   Skriv ut och klistra på returetiketten du har fått på e-post. Genom den står vi för porto.   

Har du inte fått returetikett? Kontakta oss på kundservice@xxl.se 

 
OBS!  Du får inte tejpa eller skriva direkt på varans originalemballage när du skall returnera. Då riskerar returen att ej bli 

godkänd. 

 
Du kan också byta/returnera i något av våra varuhus:  
Ta med kvitto/faktura som du har fått på e-post. Har du beställt med faktura måste den betalas först.  
Pengarna återbetalas på plats, kontant (med reservation för tilräcklig kontantsumma i kassan). 

 
 

Ordernr.                                                                     Betalning             Kort                 Faktura 
 

Namn                                                                              Bank 
 

Tlf.nr.                                                            Clearing/konto 

 

Notera: Vid retur till webbshopen måste bank, clearingnummer och kontonummer fyllas ut även om du har betalat med kort. Pengarna 
återbetalas till angivet konto. 

 

 
Vid retur måste varan vara oanvänd, i originalförpackning med alla ev. tillhörande lappar. Kontakta kundservice om retur/byte 
sker efter förfallodatumet på din faktura. Vi meddelar då fakturasällskapet så du slipper motta påminnelseavgift. 

 
Varor som skall returneras: 

Antal      Varunr.*                  Beskrivning 

(märke/modell) 

Färg       Str.        Pris       Orsak  

 

Orsak: 

1.  För stor 
2.  För liten 

3.  Ångrar köpet 
4.  Avviker från hemsidan 
5.  Defekt/reklamation

*

Sjusiffrigt varunummer hittar du på ditt kvitto/faktura. 

Du kan också läsa det i produktens URL på hemsidan. 

 
Önskar byta till: 

 

Antal       Varunr.      Beskrivning (märke/modell)       Färg        Str.         Pris 

 

      

      

      

      

 

 

Frågor? 
Mer om returer, byten och reklamationer på xxl.se/faq-xxl.se.  

Finner du inte svaret där så kontakta kundservice@xxl.se. 

 
Obs: Kontakta kundservice 

innan du sänder in en 

reklamation. 
 
 
 

Vi sänder den nya varan fraktfritt, 

om den finns på lager. Önskar du 

byta till dyrare vara måste du själv 

lägga en ny order, då vi inte kan 

debitera dig för mer än totala 

ordersumman. Vid byte till billigare 

vara återbetalar vi dig 

mellanskillnaden. 
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