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Ångerblankett – Slanka Sverige AB 

 
Kundens namn  
 

Kundens namn 2 (om ni är flera som gjort köpet) 
 

Adress 
 

Telefonnummer Epost 
 

 

 
Jag/Vi meddelar härmed att jag/vi frånträder mitt/vårt köpeavtal avseende följande 
varor/tjänster 

Produkt, smak, antal kompletta 6-pack-askar (betr lösa påsar se REGLER ÖVERGÅNGSPERIOD*) 
 
 
 
 
 

Beställdes datum Mottogs datum 
 

Ordernummer 
 

Betalningssätt (Klarna eller Swish) 
 

 
 

Ort 
 

Datum 
 

Underskrift (gäller endast pappersblankett) Underskrift 2 (om ni är fler som gjort köpet) 
 

Du mailar blanketten till info@slanka.se och märker mailet ÅNGERKÖP + ditt namn 
Du ska sedan snarast returnera produkterna till: 

3ND Logistik / Slanka Sverige AB 
Datavägen 25 
43632 Askim 

Förpackningen som du returnerar ska vara obruten och i oskadat skick. Emballera väl. 
Slanka har annars rätt att göra ett värdeminskningsavdrag vid återbetalningen. 

Observera att du som kund alltid står för kostnaden för frakterna om du vill returnera. 
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VILLKOR VID ÅNGERKÖP 
Enligt distansavtalslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp utan speciell anledning  
inom 14 dagar från att du tagit emot varorna. Du är skyldig att meddela oss detta inom 14 dagar  
från den dag du tog emot dina varor. 

*REGLER ÖVERGÅNGSPERIOD:  
Under en övergångsperiod, då vi gör vissa ändringar av 6-pack-asken (ytterasken), kan det hända att vi skickar 
portionspåsarna lösa. Antingen medföljer en ihopvikt ask eller så saknas den helt. I dessa fall kan du vid ångrat  
köp bara sända tillbaka det antal påsar som utgör kompletta 6-pack-askar, d v s 6 påsar, 12 påsar, 18 påsar osv. 
Dessa påsar ska då innehålla en och samma smak.  
Har du emellertid fått produkten förpackad i en 6-pack-ask, ska hela förpackningen med 6 påsar returneras obruten. 

ÅTERBETALNING VID ÅNGERKÖP 
Du som kund har rätt att återfå dina pengar inom 30 dagar från den dag vi mottagit ditt meddelande  
om att du häver köpet förutsatt att vi mottagit returnerad vara. Återbetalning sker med samma  
betalningssätt som användes vid köpet. 

EV TRANSPORTSKADOR/TVIST VID RETUR 
Vid retur står du som kund för eventuella skador som kan uppstå under transporten. Vid eventuell tvist 
rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid deras beslut. 
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