
Mall för ångerblankett. Tillhandahålls av Konsumentverket efter förordnande av regeringen. Innehållet är 
baserat på bilaga 1 i direktiv 2011/83/EU. 

Mall för ångerblankett 

Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill ångra avtalet. 

Den ska skickas till det aktuella företaget, inte till Konsumentverket. 

Klicka här för att ange text. 

ge text. 

Klicka här för att ange text. 

Klicka här för att ange text. 

Klicka här för att ange text. 

Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. 

 

Klicka här för att ange datum. Klicka här för att ange datum. 

 

Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange datum. 

  

För och efteramn:

Beställningsnummer:

Adress:

Telefonnummer: E-post:

Beställningsdatum:

Ort: Datum då returen postas:

Underskrift:

Denna blankett kan användas när konsumenten vill ångra ett avtal, enligt 

reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). 

Information om näringsidkare / Företag

Information om konsument / köpare

Ångerblankett (Gäller inom 14 dagar)

Helsingborgs Internetverkstad AB

(Se bekräftelse-mail)

Ange vilka varor du återsänder nedan (Produktnamn eller artikelnummer)

Vid ånger skall varorna återsändas till företaget, senast 14 dagar efter att du mottagit dem.
- Meddela företaget via e-post efter att du har överlämnat returen till Postnord.

Fäktmästaregatan 8, 25229 Helsingborg

www.ansiktsmaskbutiken.se

Kundservice@ansiktsmaskbutiken.se

Mörsaregatan 25, 254 66 Helsingborg



Posta din retur 
 

När du skickar tillbaka ett paket till oss ska returen skickas direkt till vår brevlåda. Det ska alltså inte 

skickas som ett rekommenderat brev eftersom paketet då hamnar på ett utlämningsställe. Vi har inte 

möjlighet att hantera paket som hamnar hos Postens utlämningsställe.  

 

Nedan finner du tre godkända alternativ för din retur, som gör att din retur kommer direkt till oss. 

 

 

 

Postnords ombud (enklast) 

 

1. Ta med din retur till Postnords ombud 

2. Köp tjänsten ”Skicka hem” med leverans till brevlåda (VIKTIGT) 

3. Posta din retur 

 

 

 

Skicka din retur med frimärken 

 

1. Emballera returen 

2. Ange vår returadress på paketet 

3. Klistra på frimärken på paketet 

4. Lämna in returen hos Postnord eller direkt i gul brevlåda 

 

 

 

Köp porto och skriv ut fraktsedel på postnord.se 

 

1. Besök webbadressen portal.postnord.com/skickadirekt 

2. Klicka alternativet ”Lätt Max 1 kg” alternativt ”Small Max 2 kg” 

3. Klicka i leveranssätt Brevlåda (VIKTIGT)  

5. Ange vår returadress, betala och skriv ut fraktetiketten 

6. Fäst etiketten på returpaketet och lämna den hos Postnord 

 

 

 

Returadress: 

 

Helsingborgs Internetverkstad AB 

c/o Ansiktsmaskbutiken.se 

Mörsaregatan 25 

254 66 Helsingborg 

Sweden 


