
REKLAMATIONSSEDEL 
REKLAMATION  

För att göra en reklamationsförfrågan ber vi dig kontakta Kundservice. För eventuell 

bedömning av reklamation via mail, ange webbordernummer och skicka tydliga bilder 

på orsak till reklamation. Ett annat alternativ är att skicka produkten till vårt lager på 

angiven reklamationsadress. Väljer du att skicka produkten ber vi dig kontakta vår 

kundservice för en kostnadsfri fraktetikett. Produkten behöver emballeras väl och denna 

reklamationssedel ska bifogas. Om du vill ha hjälp med att få en ersättningsvara istället 

för återbetalning så ber vi dig meddela vår Kundservice detta direkt.

ÅTERBETALNING  

Vid godkänd reklamation gör vi din återbetalning inom 14 dagar från det att din 

reklamation nått vårt lager. Återbetalning sker alltid till samma betalsätt som använts 

i originalordern. Vid betalning via Swish eller direktbank görs återbetalningen till det 

angivna kontonumret.

ÅNGERRÄTT

Som konsument har du rätt att, inom 14 dagar från att du hämtat din vara, skicka 

tillbaka din beställning. Däremot kan du inte få återbetalning för tryckta varor. Om du vill 

nyttja ångerrätten behöver du kontakta Kundservice för att få en ångerblankett, eller 

besöka www.stadiumteamsales.se och klicka på länken längst ner för Köpvillkor.

KUNDSERVICE  

Tel. 0771-88 33 00. Mail: info.teamsales@stadium.se

TVÄTTRÅD FÖR TRYCKTA KLÄDER

Får ej torktumlas   Dragkedjor stängda

Inget sköljmedel   Bör alltid tvättas ut och in.

Följ plaggets tvättangivelser men aldrig varmare än 40°xx°

Väljer du att skicka tillbaka produkter 
till oss, vänligen fyll i uppgifterna nedan 

Anledning till reklamation:

Ordernummer:

Namn:  

Kontonummer: 

Reklamationsadress: Stadium Team Sales Online, 

Sverige Ströbogatan 5, 602 23, Norrköping, Sweden

KASTA INTE BORT SPORT.

Vi tar emot alla sport- 

produkter och kläder, utslitna 

som trasiga och skickar 

dem till återvinning eller 

återanvändning.

DU KAN PÅVERKA.

Ge någon annan möjlighet 

till ett bättre liv samtidigt som 

du hjälper till att spara jordens 

resurser. Tillsammans ger  

vi produkter nytt liv.

KONCEPTET ÄR ENKELT. 

Du kan lämna in sport- 

produkter du inte längre  

behöver i Human Bridges  

insamlingslådor i din  

närmaste Stadium butik.

(Ange kontonummer om du betalade din beställning med Swish 

eller direktbank.)




