
Returer och ångerfrist   

   

Utöver din juridiska ångerrätt erbjuder vidaXL konsumenter möjligheten att i de flesta fall 

kostnadsfritt returnera nästan alla produkter som säljs inom 30 dagar efter mottagandet (se tabellen 

nedan). För att vara berättigad till detta måste du använda XLservice och du måste godkända 

XLservices villkor.    

   

Vill du hellre använda den juridiska ångerrätten vid köp av produkter från vidaXL? Inga problem, mer 

information om den juridiska ångerrätten och modellformuläret finns under "Juridisk ångerrätt" i 

tabellen nedan.   

   

Produkter som säljs av vidaXL och returneras genom XLservice   
   

Ångerperiod   Återbetalning av 

varan   

Fraktkostnader 

för returen 

betalas av   

Meddela vidaXL 

innan ångerperioden   

(30 dagar) löpt ut   

Vem ska jag 

returnera 

produkten till   

30 dagar efter 

mottagandet   

Ja   vidaXL   Ja   vidaXL   

   

   

Produkter som säljs av vidaXL och retur med juridisk rätt till ångerfrist   
   

Ångerperiod   Återbetalning av 

varan   

Fraktkostnader 

betalas och retur 

sköts av   

Meddela vidaXL innan 

ångerperioden   

(14 dagar) löpt ut   

Vem ska jag 

returnera 

produkten till   

14 dagar efter   

mottagandet   

Ja   Kunden   Ja   vidaXL   

   

   

   

XLservice   
De flesta produkter som säljs av vidaXL kan returneras upp till 30 kalenderdagar efter mottagandet. 

För vissa produkter finns det ingen ångerperiod. Mer information om vilka produktkategorier som är 

undantagna finns i avsnittet undantag från den juridiska ångerrätten och vidaXLs returtjänst.   

Ångerperioden löper ut 30 dagar efter den dag du eller en tredje part utsedd av dig mottog 

produkten. Om du beställde flera produkter börjar inte ångerperioden förrän dagen efter du mottog 

den sista produkten. Under ångerperioden får du bara granska och utvärdera varan som du skulle 

göra i en fysisk butik. Om ångerperioden tar längre än vad som är nödvändigt för att fastställa 

artikelns egenskaper, är du ansvarig för eventuell värdeminskning, och vidaXL har rätt att kvitta 



denna värdeminskning mot beloppet som du ska återbetalas. Det är därför viktigt att du behandlar 

produkten försiktigt under ångerperioden. Vi ber också att du alltid returnerar produkterna i 

originalförpackningen, i den mån det är rimligt möjligt.   

Observera: XLservice gäller endast om du har gjort köpet som privatperson.   

Så här använder du XLservice    
För att använda XLservice måste du informera vidaXL om ditt beslut att returnera produkten innan 

ångerperioden (30 kalenderdagar) har löpt ut. Du kan meddela detta på olika sätt:   

   

   

1. Via vår webbchatt   

   

2. Via vårt webbformulär    

   

3. Via e-post    

   

   

Oavsett tillvägagångssätt, ge oss så mycket information som möjligt så att vi kan behandla din 

begäran direkt:   

- SKU (produktnummer som visas på kartongen/produktsidan) för produkten som du vill 

returnera    

- orsaken till att du vill returnera varan   

- information om varan ligger i originalkartongen, ange annars gärna måtten på kartongen 

som den returneras i. Tänk på att alla returnerade varor måste vara demonterade   

- om du upptäcker skador och detta är huvudorsaken till att du vill returnera uppskattar vi 

om du skickar bilder till oss på skadorna. Dessa bilder hjälper oss att identifiera 

problemet och förhoppningsvis förhindra att detta inträffar igen i framtiden. När du har 

meddelat att du vill använda XLservice skickar vi ett bekräftelsemejl till dig.   

   

Om du säger upp avtalet kommer du att få tillbaka alla betalningar som gjorts fram till den 

tidpunkten (för den del som påverkas av returen), inklusive leveranskostnaden, så snart som möjligt 

och under alla omständigheter senast 14 dagar efter att du informerade vidaXL om ditt beslut att 

returnera. vidaXL kan dock försena återbetalningen tills vi har fått tillbaka produkten eller om du har 

bevisat att du har skickat tillbaka den, beroende på vilket som kommer först. Vi återbetalar dig alltid 

med samma betalningsmetod som du använde under den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte 

uttryckligen har kommit överens om något annat tillsammans. I vilket fall som helst kommer inga 

kostnader att debiteras för genomförandet av återbetalningen. Om ditt köp gjordes via Klarna har du 

möjlighet att skjuta upp betalningen tills din retur har behandlats av vidaXL. Du hittar det här 

alternativet på ditt Klarna-konto.   

   

   

Juridisk ångerrätt för produkter som säljs av vidaXL   
   

Juridisk ångerrätt för produkter som säljs av vidaXL   



Ångerperiod och undantag    
För de flesta artiklar som säljs av vidaXL gäller en juridisk ångerperiod på 14 dagar. För vissa 

produkter finns det ingen ångerperiod, under vissa omständigheter kan du också förlora rätten att 

returnera produkten. För mer information om vilka produktkategorier som är undantagna, se 

avsnittet om undantag i den juridiska ångerrätten nedan.    

Ångerperioden löper ut 14 dagar efter den dag då du eller en tredje part som du har utsett (inte 

transportören) har fått produkten. Om flera produkter beställdes börjar inte ångerperioden förrän 

dagen efter att du fått den sista produkten. Under ångerperioden får du bara se och utvärdera varan 

som du skulle kunna göra i en fysisk butik. Om ångerperioden tar längre än vad som är nödvändigt 

för att fastställa varans egenskaper, är du ansvarig för eventuell värdeminskning, och vidaXL har rätt 

att kvitta denna värdeminskning mot beloppet som du ska få tillbaka. Det är därför viktigt att du 

behandlar produkten försiktigt under ångerperioden. Vi ber också att du alltid returnerar 

produkterna i originalförpackningen, i den mån det är rimligt möjligt.    

Obs! Den juridiska ångerrätten gäller endast om du har gjort köpet som privatperson.   

Så här använder du ångerrätten    
För att använda ångerrätten måste du meddela vidaXL om ditt beslut att returnera innan 

ångerperioden löper ut. Du kan meddela detta på olika sätt:    

1. Via vår webbchatt    

2. Via vårt webbformulär    

   

3. Genom att skicka oss det europeiska ångerformuläret (ladda ner här). Användning av detta 

formulär är inte obligatoriskt.    

Vi föredrar att du använder något av ovanstående alternativ.    

4. Eller i något annat entydigt uttalande skickat till vidaXL på: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1,   

5928 SK, Venlo, The Netherlands, webservice@vidaxl.nl    

I de fall du använder alternativet på vidaXLs webbplats för att ange att du använder din juridiska 

ångerrätt kommer vi att skicka dig en bekräftelse på mottagandet av returen utan fördröjning via 

säker databärare (till exempel via e-post).   

   

   

   

   

   

Återbetalning efter ångerfrist   
Om du avslutar avtalet får du tillbaka alla betalningar som gjorts fram till den tidpunkten (för delen 

som täcks av ångerfristen) så fort som möjligt och under alla omständigheter senast 14 dagar efter 

att du informerat vidaXL om ditt beslut att göra en retur. Vi kan dock försena återbetalningen tills vi 

har fått tillbaka produkten eller om du har bevisat att du har skickat tillbaka den, beroende på vilket 

som kommer först. Vi återbetalar dig alltid med samma betalningsmetod som du använde under den 



ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat 

tillsammans. Till exempel om du accepterar en kupong från oss istället för återbetalning. I vilket fall 

som helst kommer inga kostnader att debiteras för genomförandet av återbetalningen. I vilket fall 

som helst kommer inga kostnader att debiteras för genomförandet av återbetalningen. Om ditt köp 

gjordes via Klarna har du möjlighet att skjuta upp betalningen tills din retur har behandlats av vidaXL. 

Du hittar det här alternativet på ditt Klarna-konto.   

   

Returnera produkter och returkostnader    
Du måste returnera relevanta produkter så snart som möjligt och under alla omständigheter senast 

14 kalenderdagar efter den dag då du har meddelat vidaXL om returen. Du har uppfyllt denna 

skyldighet om du returnerar relevanta produkter innan denna period på 14 kalenderdagar har löpt 

ut.    

Du kan returnera produkten till följande returadress: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo, 

The Netherlands.    

För varor som inte kan returneras med vanlig post (t.ex. möbler) måste du överväga fraktkostnader 

som debiteras av olika (upphämtning) och leveranstjänster. Dessa kostnader uppskattas till maximalt 

cirka 250 euro. Kostnaderna för att returnera varor (via vanlig post eller annat) är helt på egen 

bekostnad.   

Obs: Om du returnerar produkterna innan du anger att du vill använda din juridiska ångerrätt måste 

returpaketet förses med ett tydligt uttalande som anger din önskan att du använder ångerrätten. 

Ange på förpackningen att det är en retur på grund av ångerrätt.    

Till exempel genom att skriva ut och bifoga den europeiska ångerblanketten . Ge oss fraktsedeln 

inklusive spårningsnumret om du utnyttjar den juridiska ångerrätten.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Undantag från den juridiska ångerrätten och XLservice   
- Den juridiska ångerrätten och XLservice gäller inte för:   

- produkter som bryts ner snabbt eller har en begränsad hållbarhet.    

- produkter som inte är lämpliga att returnera av hälso- eller hygienskäl och där förseglingen 

har brutits efter leverans (till exempel: kosmetika).    

- anpassade produkter som tydligt är avsedda för en viss person (till exempel: en t-shirt tryckt 

enligt dina specifikationer).    

https://www.vidaxl.se/on/demandware.static/-/Library-Sites-vidaXLSharedLibrary/default/Documents/withdraw_model_form/SE.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf


- ljud- och videoinspelningar samt datorprogram där förseglingen har brutits efter leverans (till 

exempel: en förseglad DVD som innehåller en bestämd film).    

- produkter som blandas med andra ämnen efter leverans på grund av sin karaktär (till 

exempel: bensin efter fyllning av tanken).    

- alkoholhaltiga drycker vars pris överenskommits vid slutförandet av ett köp, men där 

leveransen endast kan ske efter trettio dagar eller mer och det faktiska värdet beror på 

fluktuationer på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka (till exempel:   

säsongsbetonade viner)   

- enstaka tidningar, tidskrifter eller periodisk litteratur.   

   

Ingen juridisk ångerrätt eller XLservice för produkter som säljs av vidaXL till 

företagskunder.    
   

Ingen XLservice och juridisk ångerrätt för produkter som säljs av vidaXL till företagskunder.    
   

Som företagskund har du inte rätt till en ångerperiod. Se affärsvillkoren för bestämmelser som gäller 

för företagskunder.    

   

Om du som företagskund har gjort ett köp från en extern säljare gäller de villkor som den säljaren 

använder.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Appendix I: Modellformulär för återkallelse   

Modellformulär för återkallelse   

(fyll endast i och returnera detta formulär när du vill återkalla avtalet)   

   
• Till: Vida XL B.V. Mary Kingsleystraat 1  5928 SK Venlo, Limburg The  Netherlands 

webservice@vidaxl.se   

   



• Jag/vi* informerar härmed att jag/vi* vill dra tillbaka avtalet om försäljning av följande produkt(er): 

[indikation på produkt(er)]*, leverans av följande digitala innehåll: [indikation på digitalt innehåll]*, 

och/eller utförandet av följande tjänst: [indikation på tjänst].   

   

• Beställd den*/mottagen den* [datum för beställning av tjänster/datum för mottagande av 

produkter]   

   

• [Kundens/kundernas namn]   

   

• [Kundens/kundernas adress]   

   

• [Kundens/kundernas underskrift] (gäller endast när detta formulär skickas på papper)   

   
*Stryk över vad som inte är tillämpligt och fyll i all annan relevant information   

   

   

   


