
Fyll i returansökan och skicka den till retur@hinz.se 

Kund nr: Kund namn: 

Kontaktperson: Telefon: 

E-post:

Returvillkor 
• Artiklarna som önskas returneras ska vara i säljbart nyskick.
• Säljs artikeln i förpackning ska denna vara hel och artikeln oanvänd
• För elektronikdelar som säljs i förpackning gäller obruten säkerhetstejp för att returen ska godkännas

Mer information kring returregler finns att läsa på www.hinz.se/retur 

Jag har tagit del av returvillkoren och ansöker om att returnera: Orsak till retur 

Art. nr Benämning Antal Ordernummer/
fakturanummer 

Felbeställt Överblivet 
material 

Felregistrerad 
order 

Inga returer får skickas till Hinz innan returen godkänts enligt nedan

Retur görs enligt följande:
1. Ifylld returansökan och skickas till retur@hinz.se
2. Hinz behandlar returansökan och återkommer med besked om retur beviljas eller avslås
3. Delar som beviljas retur skickas tillsammans med denna blankett till Hinz centrallager i Borlänge. 
4. När delarna ankommit Hinz kontrolleras de att de uppfyller Hinz fullständiga returregler. 
5. Godkända returer krediteras i form av kreditnota. 

Frakt
Alla returfrakter betalas av avsändaren med undantag av eventuella returer orsakade av Hinz. Vid returer som avslås betalas 
frakten från Hinz tillbaka till kund av kunden. Vid de tillfällen Hinz ska stå för frakten bokas detta av Hinz som skickar 
fraktetikett och frakthandlingar. Att använda Hinz kundnummer hos transportör för att returnera gods undanbedes och görs det 
ändå kommer kostnaden för detta faktureras. 

RETURANSÖKAN

Kommentar: 

Hinz Försäljnings AB 
Postadress: Box 825, 781 28 Borlänge 

Besöksadress: Tunavägen 296, 781 73 Borlänge 
Telefon: +46 10 130 60 00 

Epost: info@hinz.se 
www.hinz.se 

mailto:retur@hinz.se
http://www.hinz.se/retur
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