
Tack för att du väljer att handla dina produkter 
tryggt och enkelt via apoteksgruppen.se.  
Vill du av någon anledning göra en retur finns  
all information på baksidan. Om förpackningen 
eller läkemedlet är skadat eller ser onormalt ut  
ska du inte använda det.

apoteksgruppen.se

Kundtjänst
Hör av dig till oss om du har  
synpunkter eller vill prata om  
dina läkemedel. Vår kundtjänst 
har öppet vardagar 8-18 och  
du når oss på 0771-760 760 
eller info@apoteksgruppen.se.   
Ange gärna ditt order-ID.



Reklamation
Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt få en 
felfri produkt som motsvarar den reklamerade. Fel som uppstått på grund av skada som du har orsakat 
räknas inte som ursprungsfel och kan inte reklameras.

Apoteksgruppen ansvarar för att dina beställda produkter är felfria vid leverans. Skulle du få en defekt eller 
fellevererad produkt ska du kontakta vår kundtjänst så snart som möjligt – dock inom 14 dagar från det att 
du tagit emot produkten. Vår kundtjänst har öppet vardagar 8-18 och du når oss på 0771-760 760 eller  
info@apoteksgruppen.se. Ange gärna ditt order-ID. När vi tar emot felanmälan får du vidare instruktioner. 

Ångerrätt
Du kan returnera produkter inom 14 dagar under förutsättning att förpackningen och produkten är obruten, 
oanvänd och oskadad samt att kvitto och följesedel finns. Produkter på recept, kylvaror och livsmedel  
omfattas inte av ångerrätten och kan därför inte returneras. 

Hur gör jag en retur om jag ångrar mitt köp?
Du kan byta eller återlämna produkter i obruten förpackning hos alla Apoteksgruppens apotek eller genom 
att skicka produkten i retur med post. 

Om du väljer att posta produkten till oss, fyll i fälten nedan och lägg med den här blanketten i försändelsen.

Produkter & antal: ........................................................................................................................................

Orsak till retur:      ........................................................................................................................................  

Ditt namn:               ........................................................................................................................................

Order-ID:                 ........................................................................................................................................

Kontouppgifter:     (Behöver bara anges om du redan har betalat din faktura och önskar pengarna tillbaka.)

Bank:                         ........................................................................................................................................

Clearingnummer:  ........................................................................................................................................

Kontonummer:       ........................................................................................................................................

Du står själv för fraktkostnaden vid en retur och har ansvar för produkten till dess att vi mottagit den.  
Läs vidare i våra allmänna köpvillkor.

Adress för retur:
Apoteksgruppen i Sverige AB 
Hötorget e-handel 
Holländargatan 4 
111 36 Stockholm

apoteksgruppen.se
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