
Nöjd kund-garanti på Fiskars  
 
 
För att försäkra oss om att våra konsumenter får bästa möjliga användarupplevelse lämnar vi nu en extra tillverkargaranti för Fiskars som har köpts 
mellan 1 januari och 31 december 2023 (Nöjd kund-garantin). Om du inte blir helt nöjd när du använder vår produkt kan du lämna tillbaka den 
inom 30 dagar från inköpsdatumet och få pengarna tillbaka.  
På vår webbplats fiskars.com hittar du allt du behöver veta om vår Nöjd kund-garantin. 
 
Nöjd kund-garantin administreras av vår samarbetspartner Strömberg Distribution AB, Jonvägen 2-4, 141 49 Huddinge 
Organisationsnummer: 556573-8316 Har du frågor om vår Nöjd kund-garanti och hur du lämnar tillbaka en produkt?  
Kontakta Strömbergs på fiskars@strd.se så får du hjälp. 
  
OBS: Nöjd kund-garantin omfattar inte defekta produkter. Om produkten du har köpt visar sig vara defekt ber vi dig att lämna tillbaka den som 
vanlig reklamation i butiken där den köptes. Du kan också kontakta vår kundtjänst. Nöjd kund-garantin gäller bara då produkten inte har några 
tydliga tekniska fel eller andra defekter, utan helt enkelt inte uppfyller dina förväntningar och du därför vill lämna tillbaka den. 
Är du osäker på hur du gör för att lämna tillbaka produkten? Kontakta vår kundtjänst på tfn 042-36 11 00, med öppettider vardagar kl 09–15, eller 
mejla till kontakt@fiskars.com  
 

Så gör du för att lämna tillbaka Fiskars produkter under Nöjd kund-garantin 
 

1. Fyll i formuläret för Nöjd kund-garantin här: https://www.fiskars.com/sv-se/aktiviteter/helt-nojd-eller-pengarna-tillbaka Kontrollera att all 
information du lämnar är korrekt. Tänk på att vi kanske inte kan ta emot din retur om informationen inte stämmer eller saknas. När du har 
fyllt i formuläret kommer du att få ett mejl med vidare instruktioner från Strömberg Distribution AB.  

2. Förpacka produkten med lämpligt emballage och bifoga originalkvittot. Se till att förpacka produkten så att den inte kan ta skada under 
transporten.  

3. Skicka paketet till den adress som anges i instruktionerna från Strömberg Distribution AB. 
4. Portot för returen betalas av dig som avsändare och återbetalas inte.   
5. För att Nöjd kund-garantin ska gälla och inköpspriset återbetalas till det bankkonto du har uppgett måste samtliga ovanstående villkor 

vara uppfyllda. Det belopp som ska återbetalas sätts in på bankkontot inom fyra veckor från det att returpaketet registrerats hos 
paketdistributören. Om produkten har köpts med någon form av rabatt kommer denna att dras av från den summa som återbetalas.  

 
 
Undantag 

• Observera att du behöver originalkvittot! 

• Observera att Nöjd kund-garantin inte gäller för produkter som saknar tydligt inköpskvitto, t.ex. produkter som har köpts genom gåvor 
eller bonuspoäng. 

• Återbetalning enligt Nöjd kund-garantin kan bara göras en gång per person och produktmodell. 

• Nöjd kund-garantin gäller endast för konsumenter – inte för detaljhandlare eller återförsäljare.   

• Fiskars tar inte ansvar för bortkomna, försenade, ofullständiga eller otydliga garantianspråk.   

• Alla skador som uppstår på produkten vid användning som strider mot instruktionerna eller p.g.a. otillräckligt emballage vid returen dras 
av från den summa som återbetalas. 

• Om produkten köpts per post eller e-post återbetalar vi endast produktens inköpspris, inte fraktkostnaderna. 

 
 
Behandling av personuppgifter 

 
När du vill lämna tillbaka en Fiskars-produkt under Nöjd kund-garantin kommer dina personuppgifter att för vår räkning behandlas av Strömberg 
Distribution AB som tredje part. Strömberg Distribution AB behandlar endast dina personuppgifter i syfte att kunna administrera returer inom ramen 
för Nöjd kund-garantin. Dina uppgifter lagras inte längre än vad som behövs för att administrera returen. Du kan läsa mer i vår Sekretesspolicy på 
fiskars.com 
 
 

Ansvarsfriskrivning och tillämplig lagstiftning 
 
Fiskars ska inte hållas ansvarig för någon direkt eller indirekt skada, omedelbar skada, följdskada eller särskild skada (inklusive skada som uppstår 
genom förlust av affärsmöjligheter, kontrakt, produkt eller information, eller genom avbrott i affärsverksamhet) som uppstår genom användning av 
Nöjd kund-garantin eller från förhindrande av nämnda användning, eller från dessa villkor. 
 
Dessa villkor ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Detta är en extra garanti som inte påverkar någon av de andra garantier som lämnas av 
återförsäljare eller tillverkare. Den påverkar inte heller någon av de lagstadgade eller andra rättigheter du kan ha enligt tillämplig tvingande nationell 
lagstiftning (t.ex. konsumentskyddslagar). 
 

Kontaktuppgifter 
 
Har du frågor om vår Nöjd kund-garanti och hur du lämnar tillbaka en produkt? Kontakta fiskars@strd.se så får du hjälp. 


