
  

Retur och Ångerrätt

VVi har 100% kundnöjdhetsgaranti. Om produkten inte är vad du hade förväntat dig, returnera den oanvända 
produkten inom 30 dagar efter köpet och du blir fullt ersatt för produktens värde. Produkten ska vara oanvänd med 
originalförpackningar intakta. När du returnerar eller byter ut en produkt måste du täcka fraktkostnaderna. Vi tar 
dock inte ut några extra fraktkostnader för utskick av produkter. Alla byten av produkter är beroende av 
tillgänglighet. Så snart vi mottagit returen kommer vi att antingen byta ut produkten eller ge dig full återbetalning, 
beroende på ditt önskemål.

Garanti

AllaAlla Tundra Sport-produkter garanteras vara fria från material- och tillverkningsfel under en period av två år från 
inköpsdatumet. Vår garanti gäller när vår produkt används för det avsedda syftet, under normala förhållanden, och 
gäller inte skador orsakade av typiskt slitage, olyckor, missbruk eller försummelse. Garantin är begränsad till 
produktens värde.

Byten och Returer

Kontakta din inköpsplats för retuKontakta din inköpsplats för retur, byte eller garantianspråk. Om de inte kan hjälpa dig eller om du har köpt 
produkten / produkterna på www.tundrasport.com, skicka ett e-postmeddelande till info@tundrasport.com med 
dina kontaktuppgifter, inköpsställe och en beskrivning av problemet. Skicka sedan produkten / produkterna 
tillsammans med kvittot eller orderbekräftelsen till postadressen du finner på www.tundrasport.com så byter eller 
återbetalar vi produkterna åt dig, beroende på ditt önskemål.

Produktinformation

• Vikt (tom) ca 0.5kg
•• Fyllbar med vatten upp till ca 13kg
• En ihopvikt Kettlebag ryms inom måtten 320x210x40mm
• Höljet består av PVC tarpaulin 
• 3 ergonomiska och extra förstärkta handtag
• 1 vattenventil (30mm i diameter)
• 1 luftventil (enkelriktad för inluft)
• 2 st spännen för volymjustering

OBSEOBSERVERA: Kettlebagen är konstruerad för att endast fyllas med vatten. Se till att båda ventillocken är 
förslutna. Kettlebagen bör endast bäras och svingas i handtag, ej i spännen. Kettlebagen är gjord av ett slitstarkt 
material men kontakt med vassa föremål ska undvikas då kettlebagen kan punkteras.  Undvik hårda stötar på 
spännen och ventiler. Undvik att kasta, stå eller sitta på eller släppa kettlebagen fritt från höjder. Töm kettlebagen 
efter användning eller förvara fylld kettlebag på plats som tål vatten.  


