Formulär - Nöjdhetsgaranti:
Vänligen fyll i alla fält.

Ordernr.:

_______________________

(Du hittar ditt beställningsnummer i din orderbekräftelse som du fått via mejl efter köpet.)

Namn:

________________________

Adress:

________________________

Postnummer, län:

________________________

Telefonnummer:

________________________

E-Mail:

________________________

Bankdetaljer (för återbetalning):
Bank:

_____________________________________

Kontonummer: _____________________________________

Vilken produkt köpte du och varför bestämde du dig för att köpa denna CBD-produkt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vilket tillstånd / besvär hoppades du på att CBD skulle förbättra?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hur har du doserat produkten?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hur stark var effekten av CBD-produkten på en skala från 1 till 5? (1 betyder ingen effekt och 5
betyder en riktigt bra effekt). Markera med ett kryss.
1

2

3

4

5

Vilken effekt förväntade du dig på en skala från 1 till 5? (1 betyder ingen effekt och 5 betyder en
riktigt bra effekt). Markera med ett kryss.
1

2

3

4

5

Om vi tror att en annan CBD-produkt skulle vara mer lämpad för att tillgodose dina behov, skulle
du vilja prova en annan CBD-produkt istället för att få en återbetalning? Markera med ett kryss.
Ja

Nej

Lämna ytterligare kommentarer här:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Villkor:

1.
2.
3.

Nöjdhetsgarantin gäller endast för köp på nordicoil.se
Erbjudandet gäller endast för nya kunder
Om du inte är nöjd med produkten måste du skicka in det här undertecknade formuläret till
info@nordicoil.se inom 30 arbetsdagar efter att du mottagit produkten.

4.
5.

Erbjudandet gäller endast för kunder - INTE återförsäljare eller grossister.
Om vi godkänner din förfrågan skickar vi dig en returetikett på vår bekostnad. Om du returnerar
produkten UTAN att använda vår returetikett kommer du att ansvara för eventuella fraktkostnader.

6.
7.
8.
9.
10.

Du kan endast nyttja nöjdhetsgarantin en gång per beställning.
Eventuella rabatter eller andra erbjudanden relaterade till det ursprungliga köpet dras också av vid
eventuell återbetalning.
Nöjdhetsgarantin gäller inte för produkter som du fått gratis.
Nöjdhetsgarantin gäller endast om vi bedömer att du uppfyller kraven.
Nordic Oil kan inte hållas ansvarig för ev. förseningar eller uteblivna betalningar som uppstår på
grund av händelser bortom vår kontroll.

11.
12.

Nöjdhetsgarantin kan användas på alla produkter hos Nordic Oil
Om du mottagit fel produkt, använd inte detta formulär för nöjdhetsgaranti utan kontakta vår
kundtjänst direkt.

__________________
Datum

__________________________
Underskrift

