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Formulär för produktretur  

 

NortonLifeLock erbjuder 60 dagars återbetalningsgaranti på alla Norton-
produkter (produktpaket eller nedladdningsprodukter). 

Fyll i formuläret nedan i sin helhet och skicka det sedan till adressen nedan 
eller ring (supportnummer) för din begäran om återbetalning.  All information 
nedan krävs för behandling av din begäran om återbetalning. 

 

NortonLifeLock Ireland Limited  

Attention: Member Operations 

Ballycoolin Business Park 

Blanchardstown 

Dublin 15, Ireland 

Det kan ta upp till sex veckor att behandla återbetalningen. Fält som 
markerats med asterisk (*) är obligatoriska. 

 

VILLKOR: 

A. Inköpspriset återbetalas till det bankkonto du har angett. 

B. Leverans- och hanteringskostnader återbetalas inte. 

C. Moms är inte återbetalningsbar till företag. 

D. Genom att signera formuläret bekräftar du att du har avinstallerat 
programvaran från datorn. 

E. Observera att vi inte kan utfärda återbetalningar till internetbankkonton. Vi 
ber om ursäkt för eventuella olägenheter. 

F. NortonLifeLock återbetalar inte begagnade NortonLifeLock-produkter som 
har köpts via webbplatser och nätauktioner eller obehöriga, olagligt köpta 
eller levererade NortonLifeLock-produkter. 

 

 



Fyll i tillämpliga fält nedan i STORA BOKSTÄVER. 

Fält markerade med en asterisk (*) krävs för att behandla 
återbetalningen av inköpspriset. 

• Anledning till returen *

Berätta varför du vill begära återbetalning (om det finns en anledning) för att 
hjälpa oss att förstå hur vi kan förbättra produkten och tjänsterna.  

• Produktnyckel *

Ange nyckeln med 25 tecken i svaret eller ta en bild av nyckeln (som 
vanligtvis finns på ett kort i förpackningen) och bifoga den i svaret. 

• Inköpsbevis *

Bifoga en bild eller inskanning av kassakvittot eller annat inköpsbevis som 
tydligt visar det belopp du har betalat för Norton-produkten eller -tjänsten för 
vilken du begär återbetalning. 

• Bankkontouppgifter *

Bekräfta dina bankkontouppgifter i svaret. Återbetalningen kommer att 
skickas till dig som en banköverföring, och vi kommer att utfärda den till det 
konto du tillhandahåller. Fält markerade med en asterisk (*) krävs för att 
behandla återbetalningen av inköpspriset. 

För- och efternamn * 

Adress 1 * (gatuadress, gatunummer etc.) 

Postort * 

Delstat/provins  

Postnummer * 

Land * 

Telefonnummer dagtid * 

IBAN *  

BIC *  

Clearingnummer *  

Kontonummer *  



Namn på bankkonto * 

Banknamn * 

E-postadress *

Telefonnummer dagtid *

Signatur *

Datum för signatur *

Det kan ta upp till 6 veckor innan återbetalningen har behandlats och skickats 
till dig. Produkten eller tjänsten som återbetalas kommer att inaktiveras för att 
förhindra ytterligare aktivering eller användning, såvida ett annat 
arrangemang inte har meddelats. 

Tack! 

NortonLifeLocks kundtjänst och support 

Tack för att du är kund hos oss 

SUPPORT JURIDIK SEKRETESS
 

Upphovsrätt © 2021 NortonLifeLock Inc. Med ensamrätt. NortonLifeLock, NortonLifeLock-
logotypen, Checkmark-logotypen, Norton, LifeLock och LockMan-logotypen är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör NortonLifeLock Inc. eller dess närstående företag i USA och 
andra länder. Övriga namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. 
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https://www.nortonlifelock.com/legal
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