
Bankoverføring – manuell refusjonsforespørsel 

Produktreturskjema 

NortonLifeLock tilbyr en 60-dagers pengene-tilbake-garanti på alle Norton-

produkter (produktpakker eller nedlastingsprodukter). 

Fyll ut skjemaet nedenfor i sin helhet, og send deretter en e-post til adressen 

nedenfor eller ring (støttenummer) for din refusjonsforespørsel. All 

informasjon nedenfor er nødvendig for behandlingen av 

refusjonsforespørselen din: 

NortonLifeLock Ireland Limited 

Oppmerksomhet: Medlemsdrift 

Ballycoolin Business Park 

Blanchardstown 

Dublin 15, Irland 

Det kan ta seks uker før refusjonen behandles. Varer med en stjerne (*) 

kreves for å behandle refusjonen. 

BETINGELSER: 

A. Kjøpesummen vil bli refundert til bankkontoen du spesifiserte.

B. Frakt- og håndteringskostnader kan ikke refunderes.

C. Merverdiavgift refunderes ikke til bedrifter.

D. Med din signatur på dette skjemaet bekrefter du avinstallasjonen av

programvaren fra datamaskinen.

E. Vær oppmerksom på at vi ikke kan utstede refusjoner til

internettbankkontoer. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

F. NortonLifeLock vil ikke gi refusjon for brukte NortonLifeLock-produkter

kjøpt gjennom nettsteder og nettauksjoner, uautorisert, ulovlig kjøpt eller

sendt.

Fyll ut de aktuelle feltene nedenfor med STORE BOKSTAVER. 

Felt merket med en stjerne (*) kreves for å behandle tilbakebetalingen av 

kjøpesummen. 



• Returårsak

Angi hvorfor du ber om refusjon (hvis aktuelt), så vi kan forbedre produktene 

og tjenestene våre. 

• Produktnøkkel

Oppgi produktnøkkelen på 25 tegn i svaret ditt, eller ta et bilde av nøkkelen 

(vanligvis på et kort i esken) og legg det ved i svaret ditt. 

• Kjøpsbevis

Legg ved et bilde eller en skanning av kvitteringen eller et annet kjøpsbevis 

som tydelig viser hvor mye du har betalt for Norton-produktet eller -tjenesten 

du ønsker refusjon for. 

• Bankkontoinformasjon

Bekreft bankkontoinformasjonen i svaret ditt. Refusjonen sendes via 

bankoverføring, og vi utsteder den til kontoen du angir. Alle felt som er 

merket med stjerne (*), må fylles ut for at kjøpsprisen skal kunne refunderes. 

For- og etternavn* 

Adresse 1* (gateadresse, postboks osv.) 

Adresse 2 (leilighet, suite, enhet, bygning, etasje osv.) 

Poststed * 

Delstat/provins 

Postnummer * 

Land * 

Dagtelefon * 

Swift-kode / BIC * 

Kontonummer * 

Navn på bankkonto* 

Navn på bank* 



Det kan ta opptil seks uker før refusjonen blir behandlet og sendes til deg. 

Produktet du får refusjon for, deaktiveres for å unngå videre aktivering eller 

bruk, med mindre du har fått beskjed om noe annet. 

Takk, 

NortonLifeLock kundeservice og -støtte 

Takk for at du har valgt oss 

STØTTE  JURIDISK  PERSONVERN 
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