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Reklamationsblankett 
Vi rekommenderar att ifylla alla fält. 

Var god att om möjligt bifoga inköpsbevis (faktura).  

KUNDUPPGIFTER PRODUKTINFORMATION 

Datum för reklamation: Köpdatum: 

Namn och efternamn: Datum för upptäckten av felet: 

Leveransadress: Produktens pris och namn: 

Telefon: Ordernummer: 

E-post: Fakturanummer: 
 

VAR GOD ATT MARKERA MED KRYSS: ☒ 

Felet förekom i den: ☐ högra skon   ☐ vänstra skon   ☐ Felet förekom i en annan produkt 

Produkten är skadad på:                              ☐ utsidan    ☐ insidan 
 

 

Markera reklamationsorsak (felbeskrivning): 

☐ Sula har lossnat ☐ Avfärgning/missfärgning ☐ Skadad prydnad ☐ Skadad söm 

☐ Reva/spricka ☐ Skadad klack ☐ Skadade hjul ☐ Skadat handtag 

☐ Skadad botten ☐ Skadad stängning ☐ Skadat kantband ☐ Skadat blixtlås 

☐ Sprucken yttersula ☐ Skadad innersula ☐ Skada i foder/innersula ☐ Skadad framsida 

Annat/vad?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Önskad lösning: 

☐ a) åtgärdande av skadan (reparation) ☐ c) återbetalning (häva köpet) 

☐ b) byte mot en ny modell ☐ d) prissänkning (var god att ange önskad summa)………………………………………………. 
 

 

Eventuell återbetalning sker på samma sätt som betalningen (PayPal/PayU/överföring). Vill du få pengar till ditt bankkonto? Var god att markera ditt 
samtycke nedan och ange ditt bankkontonummer (det kan bidra till en snabbare handläggning). 
 

☐ Jag samtycker till att återbetalning sker till mitt bankonto enligt nedan: 

Bankkontonummer  

 S E                                   

 

 

Reklamationer handläggs inom 14 dagar från datum då den inkommit. 
Vi ber dig att rengöra den reklamerande produkten så gott det går och skicka dent till:  
PostNord AB, c/o Eskor.se / KAAB (U-Box 265), Borrgatan 55 Port (Gate) 3, SE 211 24 Malmö 
Har du frågor kring din reklamation kontakta gärna vår Kundtjänst på telefon: 8 52500510 eller e-post: info@eskor.se 
 

 

Det är Eobuwie.pl S.A. (ulica Nowy Kisielin-Nowa 9, 66-022 Zielona Góra, Polen, e-postadress: info@eskor.se, telefon 08 52500510) som är den 
personuppgiftsansvarige. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud via på e-postadressen iod@eobuwie.com.pl. 
Vi behöver dina personuppgifter för att behandla din reklamation. Deras behandling för detta ändamål är nödvändig för att fullgöra Köpeavtalet avseende 
de reklamerade produkterna. Vi behandlar också dina uppgifter för ändamål som är relaterade till eventuella tvister mellan dig och den 
personuppgiftsansvarige (den rättsliga grunden för deras behandling utgör i detta fall den s.k. intresseavvägning, i detta fall den personuppgiftsansvariges 
intresse) och för att hålla bokföringsböcker för de behandlade reklamationerna (den rättsliga grunden utgör personuppgiftsansvariges rättsliga förpliktelse). 
Vi kommer att behandla dina uppgifter under hela reklamationsärendet, om inte annan lagstiftning förpliktigar oss att spara dina uppgifter under en längre 
tid, exempelvis Bokföringslagen. Vi behandlar också dina uppgifter för ändamål som är relaterade till eventuella tvister mellan dig och den 
personuppgiftsansvarige (den rättsliga grunden för deras behandling utgör i detta fall den s.k. intresseavvägning, i detta fall den personuppgiftsansvariges 
intresse) och för att hålla bokföringsböcker för de behandlade reklamationerna (den rättsliga grunden utgör personuppgiftsansvariges rättsliga förpliktelse).  
Du har även en rätt att inge klagomål till Datainspektionen (som föreslås byta namn till „Integritetsskyddsmyndigheten”), rätt till tillgång, rättelse av felaktiga 
personuppgifter, radering,begränsning, att göra invändningar och till dataportabilitet. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du 
i vår Sekretesspolicy. Dina uppgifter kan eventuellt i vissa fall komma att överlämnas till tredje part som hjälper oss att sköta och skicka e-postmarknadsföring 
t.ex. nyhetsbrev, tillhandahåller teknisk support och drift av våra tjänster, särskilt våra digitala system (lagring av uppgifter), distribution av produkter ], 
tillhandahåller löpande juridiska tjänster, genomför revisioner med flera, däribland också inom ramen för de ovannämnda handlingarna, och även till andra 
bolag inom vår grupp. 
Överföring av personuppgifter till tredje land Eobuwie.pl S.A. samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES. För det fall 
Eobuwie.pl S.A. väljer att anlita leverantörer utanför EU/EES, t.ex. molntjänstleverantörer, kommer Eobuwie.pl S.A. i sådant fall att vidta särskilda 
skyddsåtgärder, såsom tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och 
som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig 
till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA. Du kan få en kopia av dina data som överförs till länder utanför EES genom att kontakta 
vårt dataskyddsombud på e-postadressen iod@eobuwie.com.pl. 
 

 

☐ I den mån jag begärt avhjälpande eller omleverans och efter upprepade påminnelser från Säljaren inte tagit emot/hämtat ut den avhjälpta eller 
omlevererade varan anses jag ha avbeställt varan och jag bekräftar att jag blivit informerad om att Säljaren i sådant fall kan kräva ersättning för försändelse, 
transport och lagerhantering av varan. 
 

 
 

….………..……………………………………………………… 
Datum och underskrift 
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