
RETURSEDEL  

OBS: Ångerrätt/Bytesrätt gäller EJ måttanpassade produkter eller metervaror  

Namn: ____________________________________________________________________________  

Kundnummer: ______________________________________________________________________  

Ordernummer: _____________________________________________________________________ 

Telefon/Mail: ______________________________________________________________________  

VILKET SÄTT VALDE DU ATT BETALA DIN BESTÄLLNING PÅ  

□ Faktura   □ Kortbetalning    □ Direktbetalning  

Har du valt att betala med faktura är det viktigt att du flyttar fram fakturans förfallodatum, 

kontakta oss så hjälper vi dig 0480-661 81 eller info@textilgallerian.se. Det går även bra att 

logga in på Sveas hemsida och ändra detta själv: http://webpay.svea.com.  

När vi har mottagit returen krediteras beloppet för den/de varor du har returnerat. Vi skickar 

inte ut en ny faktura med korrigerat belopp utan du reglerar själv beloppet och betalar in  

resterande belopp på aktuellt OCR-nummer. Viktigt är att du betalar in resterande belopp 

först efter det att du har mottagit en bekräftelse via e-post att din retur blivit godkänd.   

VILKEN/VILKA PRODUKTER ÖNSKAR DU RETURNERA  

Artikel:____________________________________________________ Antal:_________________ 

Artikel:____________________________________________________ Antal:_________________  

Artikel:____________________________________________________ Antal:_________________  

RETUR  

□ Byte (gäller 30 dagar från det att du mottagit din vara)  

□ Reklamation (ange orsak i rutan nedan – kontakta oss för returfraktsedel)  

□ Återköp (gäller 30 dagar från det att du mottagit din vara)  

ORSAK TILL RETUR  

□ Fel färg   □ Fel storlek   □ Motsvarande inte förväntningarna  

□ Annan orsak: __________________________________________________________________________  

ANGE VAD DU VILL BYTA TILL (vid byte) ELLER ANGE ORSAK TILL REKLAMTION (vid reklamation)  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

RETUREN SKICKAS TILL:        FRÅGOR:  

Textilgallerian.se Joli AB        0480 – 661 81  

Nybrovägen 16        eller maila oss   

394 70 Kalmar        info@textilgallerian.se 

mailto:info@textilgallerian.se


ALLMÄNT 

Vi på Textilgallerian informerar härmed att när Du som konsument handlar via internet, gäller Konsumentköplagen (1990:932), lagen (2005:59) om distans- och 

hemförsäljningsavtal (Distansavtalslagen), personuppgiftslagen samt lag (2002:562 om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (Lag om e-handel). 

Textilgallerian.se ägs och drivs av Textilgallerian.se JOLI AB, registrerat i Sverige med organisationsnummer 556884-4871, momsnr SE556884487101. Textilgallerian.se JOLI 

AB:s säte i Sverige ligger på Nybrovägen 16, 394 70 Kalmar. 

Dessa “allmänna villkor” gäller när du som användare (“konsument”) beställer via www.textilgallerian.se och relaterade sidor ("webbplatsen"). Avtalet ingås mellan dig och 

Textilgallerian.se JOLI AB, organisationsnummer 556884-4871 ("Textilgallerian.se JOLI AB"). Du kan kontakta textilgallerian.se via e-post på info@textilgallerian.se. För 

företagskunder gäller köplagen samt Lagen om e-handel för det frågor som inte uttryckligen regleras i dessa villkor med undantag från vad som särskilt anges för konsument 

nedan. 

 

PRODUKTPRESENTATION 

Textilgallerian har gjort allt vi kan för att återge alla färger och bilder korrekt på vår hemsida. Vi kan dock ej garantera att den faktiska varan kommer att ha exakt den färg och 

utseende som Du uppfattar på Din skärm. Detta på grund av färgfunktioner samt bildskärmen på Din dator, vi kan inte ansvara för färgåtergivningen på Din datorskärm. 

 

LEVERANSER 

Outlösta paket debiteras med 300 SEK. Outlösta paket innehållande måttanpassade produkter debiteras med hela ordervärdet. Vid slutförsäljning av produkter informeras 

kunden inom två arbetsdagar. Vid försening har kunden rätt att häva köpet utan kostnad. 

 

TRANSPORTSKADA 

Upptäcker du att ditt paket är skadat ska du anmäla detta direkt på plats. Du gör en reklamation till transportören direkt på utlämningsstället. Kontakta sedan oss om skadan via 

info@textilgallerian.se, och ange ”Transportskada” och ditt ordernummer i ämnesraden. 

 

REKLAMATION 

Enligt konsumentköplagen har kunden rätt att returnera en vara inom 3 år under förutsättning att det var fel på varan vid köptillfället. Om varan är felaktig skall detta anmälas 

till Textilgallerian snarast via e-post info@textilgallerian.se eller via telefon 0480-661 81. Vid eventuell tvist förbinder vi oss att följa Allmänna Reklamationsnämndens 

rekommendationer. Kunden ersätts för returfrakt vid godkända reklamationer. För att vi ska kunna göra en bedömning av din reklamation ber vi dig om följande: 

- Kontakta Textilgallerians kundservice på info@textilgallerian.se 

- Skicka en kortfattad beskrivning av skadan eller defekten och hur den har uppstått, så fort du upptäcker den 

- Bifoga en beskrivning av defekten med 2-4 bilder. Felet måste synas tydligt, och du måste bifoga en bild på såväl hela produkten som på delen som är defekt 

- Ange ordernummer eller bifoga en kopia av orderbekräftelsen. 

- När vi har mottagit ditt mail behandlar vi din reklamation så fort som möjligt 

 

När du mailat oss ditt reklamationsärende så kommer vi att skicka en retursedel till dig via mail så att du kan skicka tillbaka din felaktiga vara till oss för bedömning. Om du 

returnerar en defekt produkt / defekta produkter kommer Textilgallerian att stå för fraktkostnaderna. Varan måste alltid vara väl förpackad och du måste spara kvittot för 

porto. Du är ansvarig för paketet tills det har tagits emot av Textilgallerian, så behåll postkvittot inklusive information om fraktkostnader och spårningsnummer om det finns. 

 

REGLER VID RETUR/ÅNGERRÄTT 

Vi erbjuder totalt 30 dagars öppet köp på icke måttanpassade produkter ifrån mottagandet av din order. Under dom första 14 dagarna kan du returnera din order enligt 

villkoren i Distansavtalslagen. Har du hanterat produkten i större omfattning än vad som krävs för att fastställa egenskaper eller funktion kommer Textilgallerian ta ut 

ersättning för produktens värdeminskning. Tänk på att detta även gäller om produktens förpackning skadats i större utsträckning än vad som krävs för att ta ut produkten. (Med 

produktens förpackning menas inte ytteremballaget som skyddar vid transport. Vid retur dag 15-30 skall produkten vara i väsentligt oförändrat skick samt ligga i sin 

originalförpackning. Varan skall ej vara använd eller trasig och komplett med samtliga tillbehör. Avsteg från detta accepteras endast om varan förändrats på grund av någon 

åtgärd som varit nödvändig för att undersöka varan och ej väsentligen förändrat varans skick. Sådan undersökning av varan skall ske med största varsamhet och får inte vara 

mer omfattande än nödvändigt. Vid byte och/eller retur står kunden för transportrisken och kostnaden. Återbetalning alternativt leverans av ny produkt, sker inom 30 dagar 

från det att vi mottagit returnerad produkt. Observera dock att ersättning för frakt-, administrations- och returkostnader ej ingår Ångerrätt/bytesrätt gäller EJ för 

måttanpassade produkter eller metervaror. 

Adress för returer; Textilgallerian.se JOLI AB, Nybrovägen 16, 394 70 KALMAR  

Om Du har handlat på Textilgallerian.se och ovanstående punkter ej uppfylls , godkänns inte Din retur och varan returneras tillbaka till Dig samtidigt som Du debiteras för 

fraktkostnaden. Tänk på att Du själv är ansvarig om produkten försämras under returfrakten, se därför till att emballera den väl. 

Måttanpassade produkter 

Vid beställning av måttanpassade produkter, dvs. efter kundens egna mått, sker alltid tillverkningen av produkten i det angivna måttet (du som kund måste därför alltid dra av 

t.ex. mått mellan golv och nedre kant på gardin). När vi behandlar produkter i vår syateljé, mäts tyget innan sömnad, efter sömnad och efter strykning, för att det alltid skall 

stämma med kundens angivna mått. Tyg är dock ett levande material som kan förändra sig på grund av temperatur och luftfuktighet m.m. Därför godkänner vi en differens på 

0,5% på kundens angivna mått. 

 

BYTESRÄTT 

Vi erbjuder totalt 30 dagars öppet köp på icke måttanpassade produkter ifrån mottagandet av din order. Under dom första 14 dagarna kan du returnera din order enligt 

villkoren i Distansavtalslagen. Har du hanterat produkten i större omfattning än vad som krävs för att fastställa egenskaper eller funktion kommer Textilgallerian ta ut 

ersättning för produktens värdeminskning. Tänk på att detta även gäller om produktens förpackning skadats i större utsträckning än vad som krävs för att ta ut produkten. (Med 

produktens förpackning menas inte ytteremballaget som skyddar vid transport. Vid byte dag 15-30 skall produkten ligga oanvänd i sin originalförpackning som den levererades 

i. Vid byte står kunden för transportrisken och kostnaden. Ange alltid namn, adress och fakturanummer. Bytesrätt gäller EJ för måttanpassade produkter eller metervaror. 

 

Måttanpassade produkter 

Vid beställning av måttanpassade produkter, dvs. efter kundens egna mått, sker alltid tillverkningen av produkten i det angivna måttet. När vi behandlar produkter i vår syateljé, 

mäts tyget innan sömnad, efter sömnad och efter strykning, för att det alltid skall stämma med kundens angivna mått. Tyg är dock ett levande material som kan förändra sig på 

grund av temperatur och luftfuktighet m.m. Därför godkänner vi en differens på 0,5% på kundens angivna mått. 
 

GARANTI 

Hos oss gäller 2 års garanti. Garantin gäller om en vara går sönder vid normal användning. Faktura eller kvitto gäller som garantibevis. 
 

FORCE MAJEURE 

Textilgallerian.se JOLI AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt 

nedan. Och omständigheterna försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, 

nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force 

majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc. 
 

ÖVERKLAGAN 

Om du har ett klagomål kring ditt köp, vänligen maila info@textilgallerian.se. Om vi inte hittar en passande lösning kan du, om villkoren är uppfyllda, göra ett klagomål hos 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) (http://www.arn.se/). Du kan också använda EU-kommissionens tvistlösning online (EU ODR) (http://ec.europa.eu/odr) för ditt 

klagomål. Denna portal kan vara aktuell om du bor i ett annat EU-land. När du skickar in ett klagomål, vänligen ange vår e-postadress info@textilgallerian.se. 
 

Läs mer om våra köpvillkor på www.textilgallerian.se/kopvillkor 
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