
Tack för din beställning!
Vi hoppas att du blir riktigt nöjd med alla varor du har beställt.
Det är alltid tryggt och säkert att handla hos oss på DjurMaxi.

1. FYLL I RETURSEDEL 2. PACKA PAKETET 3. SKICKA DIN RETUR
Fyll i retursedeln ovan.
Notera vilka varor du vill skicka 
tillbaka, samt returkod. 
Pausa din faktura hos Klarna.

Packa dina varor väl i en kartong 
eller i ett vadderat kuvert. 
Fäst retur fraktetiketten på 
ytteremballaget.

Lämna in din retur hos 
valfritt paketombud. 
Klart!

Returfrakt per kolli

1-5 kg 99 kr

5-10 kg 129 kr

10-20 kg 159 kr

KONTAKTA OSS ÖPPETKÖP BYTA VAROR RESTORDER
Vid frågor eller funderingar. 
Kontakta vår kundtjänst: 
kundservice@djurmaxi.se. 
Vi hjälper dig gärna!

Vi vill att du alltid skall vara 
helt nöjd med alla varor du har 
beställt. Hos DjurMaxi har du 
alltid öppetköp i 14 dagar. 

För att byta någon vara, eller 
beställa nya varor kan du enkelt 
göra en ny beställning på 
www.DjurMaxi.se

Populära varor kan ta slut i 
lager. Restnoterade varor står 
noterat på följesedeln. 
Fraktfri restorder skickas 
normalt ut inom 2-4 veckor.

RETURNERA VAROR - Fyll i retursedeln nedan om du vill returnera varor. 
Bifoga dokumentet med din retur.  

RETURSEDEL

Artikelnr Antal Benämning Returkod / RMA-nummer

*Avgift för skrymmande paket tillkommer endast stora
returpaket med skrymmande mått över 40cm

Tillägg - Skrymmande paket*

Paketmått: 40-60 cm 49 kr

Paketmått: 60-120 cm 99 kr

Returkod
1. Ångrat köp 3. För liten 5. Motsvarar ej förväntningar
2. Fel passform 4. För stor 6. Annat

Öppetköp gäller upp till 14 dagar efter att du har mottagit dina varor. Ångerrätten gäller nästan alla varor i vårt sortiment, med några 
undantag som exempel: graverade ID-brickor, måttbeställda metervaror, lösvikt samt vissa livsmedel, vårdprodukter, ljud- eller bildupptagning 
där förseglingen har brutits av konsumenten. När du utnyttjar din ångerrätt står du som kund för transportrisken och returfrakten för att 
återsända varan. 

Det smidigaste sättet att skicka retur är att använda vår fraktetikett som ligger i paketet. Vid användning av vår fraktetikett debiteras avgift på 
för närvarande från 69kr. Returfrakten baseras på returpaketets vikt och storlek och debiteras per kolli. Vid retur av stora paket med ett mått 
över 40 cm tillkommer avgift för skrymmande paket, enligt tabell nedan.  

Vid hemleverans eller företagspaket behöver du kontakta vår kundtjänst för att få returetikett skickad till dig.

När din retur är mottagen och registrerad får du en bekräftelse till din e-post. Returhantering sker normalt inom 10 vardagar efter att din 
retur är mottagen. Om du har valt betalsättet faktura eller delbetalning, kontakta gärna Klarna och meddela att du skickat retur för att pausa 
din betalning. 

Retur vid öppetköp gäller endast oanvända varor. Vid utprovning av storlek, tänk på att skicka tillbaka varan i nyskick, helt ren från hår och i 
orginalförpackning. För fullständig returinformation samt leverans- och köpvillkor besök DjurMaxi.se.




