
Fyll i namn och ordernr för att vi ska kunna identifiera din retur:

Namn:

Ordernummer:

Jag vill:
     få en återbetalning
     få en uppdaterad faktura (då jag inte betalt fakturan ännu)
     byta till annan vara (sök upp nya varan på Hollywood.se, ring/maila oss sedan och reservera den nya varan/storleken)

       reklamera - kontakta oss innan retur om det är något fel på varan. 

Mina Bankuppgifter: (Behövs bara om vi ska göra en återbetalning till ditt bankkonto)

Bank:

Clearingnummer:     Kontonummer:

www.hollywood.se - Kundtjänst: 031-65 33 91 eller info@hollywood.se

Tack för att du handlade hos oss på Hollywood.se!

Reklamation: Kontakta oss på retur@hollywood.se eller 031-653391 innan du gör en retur av en  
reklamation så hjälper vi dig.

Öppet köp och ångerrätt:
Du har 30 dagars öppet köp och ångerrätt från det att du mottagit försändelsen. En retur förutsätter dock att emballage och vara är  
oanvänd och i samma skick som vid mottagande.

Om varan levereras i en originalkartong (speciellt skor/boots) får returlapp ej tejpas direkt på kartongen. Slå in kartongen i papper eller plast i  
så fall. Vid förstört originalemballage debiterar vi en kostnad på 200kr. Öppet köp samt bytesrätt gäller inte vid köp av underkläder & bikinis.

Tänk på att returhantering kan ta upp till 20 dagar, detta gäller både byte av vara samt ev. återbetalning.
 
Byte av en vara:
Det bästa är att du kollar på Hollywood.se efter vad som finns i lager och sedan hör av dig på retur@hollywood.se så att vi kan reservera den 
nya varan åt dig. På så sätt minimerar du risken att varan tar slut innan paketet har hunnit komma tillbaka till oss. Returfrakten på byte av vara 
är GRATIS oavsett vikt om du använder vår returadresslapp och lämnar in paketet hos närmaste Postenfombud.

Lägg detta ifyllda papper ihop med varorna och skicka det med den bifogade returadresslappen      
(vik pappret med texten inåt så att det inte färgar av sig på något plagg.)
Skicka inte tillbaka varorna med rekommenderat brev. Om du väljer annat sätt än vår returadresslapp att skicka in varan, var noga med att spara kollinr 

om något händer med sändningen. Vid retur av vara debiterar vi 39 SEK i returfrakt. Vid Byte av vara är fraktkostnaden GRATIS. 

RETURSEDEL

Utbytesvaror: Jag vill ha följande varor i utbyte (OBS! Tänk på att maila retur@hollywood.se så vi kan reservera varorna till dig)

Artikelnamn: Färg: Storlek: Pris:

Behöver du skicka tillbaka något? Använd gärna returfraktsedeln som vi bifogat i ditt paket  
Returfrakt: 39 SEK - Bytesfrakt: 0 SEK


