
 
 

Prova i 100 dagar 
Pengarna tillbaka om du inte är nöjd 

Ger dig möjlighet att prova produkten hemma i 100 dagar och lämna tillbaka den om 
den inte uppfyller dina förväntningar. Dessa modeller ingår i erbjudandet: 

 

Pro Style Care: IT8460E0 

Steam iron: FV9xx, FV5xx, FV4xx, FV3773 
Steam station: GV9xx 
Ingenio:  Alla modeller 
Ixeo:  QT2020E0 
 

Fyll i nedanstående: 

För- och efternamn:   
 

Adress:      
 

Postnr/Ort:    
 

Telefon/E-mail:       
 

Bank, clearing nummer och kontonummer för återbetalning: 
 
 

 
  _  

 

Anledning till returnering:    
 

  _  
 
Följ dessa instruktioner för att få tillbaka dina pengar: 
Detta erbjudande gäller för produkter inköpta i Sverige från 2021-11-15 till 2022-12-31 och 100 dagar framåt från inköpsdatum på kvittot. Villkor 
för retur är att produkten måste skickas som företagspaket, i sin originalförpackning tillsammans med denna blankett och originalkvitto till 
Electrocare Nordic AB. För produkter där det ingår tillbehör så måste även dessa returneras. Produkten skall även vara ren och ej skadad (felfri) när 
den skickas till Electrocare Nordic AB. Uppmärksamma att om produkten ej uppfyller kraven så kommer produkten returneras och frakt kommer ej 
återbetalas av Tefal – OBH Nordica. Se adress nedan.  
Electrocare Nordic AB måste ha mottagit produkten senast 105 dagar efter inköpet. Fraktkostnad till Electrocare Nordic AB betalas av köparen själv 
och kommer inte att återbetalas av Tefal – OBH Nordica. Tefal – OBH Nordica återbetalar hela inköpspriset. Om produkten är inköpt via Internet 
kommer inte dessa fraktkostnader att ersättas. Underlag för utbetalning skickas från Electrocare Nordic AB till ekonomiavdelningen i samlad form i 
slutet av varje månad. Utbetalningen kommer därför att ske inom 40 arbetsdagar. 
 

 

 

SKICKA PRODUKTEN TILL: 
INFOCARE CS AB 
ATT: PROVA PÅ 100 DAGAR 
LÅSBLECKSGATAN 7 
589 41 LINKÖPING 

VID FRÅGOR – 
VAR VÄNLIG KONTAKTA: 

KUNDSERVICE OBH NORDICA 
TFN. 08- 629 25 00 

E-mail: contact-se@tefal.com 
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