
Hjelp med å unngå  
tvister og tilbakeføringer.

Noen ganger kan noe gå galt med en bestilling.  

Vi har laget en praktisk oversikt om hvordan du kan avverge tvister og tilbakeføringer.



Det er tre vanlige årsaker:

•  Kunden får ikke varen 
Kunden betaler for en vare, men mottar den aldri.

•  Varen er veldig forskjellig fra beskrivelsen 
En kunde mottar en vare som er veldig forskjellig fra hvordan den ble beskrevet da 
vedkommende bestilte den. 

•  Uautorisert transaksjon 
En betaling ble foretatt uten kontoinnehaverens samtykke.

De mulige utfallene for deg er følgende:

Tipsene våre om å forhindre  
tvister og tilbakeføringer

Oppgi kontaktinformasjon 
Det er ikke sikkert at kunden åpner en tvist eller 
ber om en tilbakeføring hvis de kan snakke med 

deg om problemet. Oppgi en e-postadresse eller et 
telefonnummer, eller ring kundene på forhånd når du 

selger dyre varer.

1

Foreslå løsninger 

Hvis en kunde vil be kortutstederen sin om en 
tilbakeføring, kan du be ham eller henne om å 
åpne en tvist i PayPals løsningssenter i stedet 

så dere får  muligheten til å løse problemet 
sammen.

2

Svar raskt 
Ingen liker å vente. Svar raskt og profesjonelt 

på alle rimelige henvendelser fra kunder.

3

Ha tydelige retningslinjer for retur
Sørg for at det er lett å finne og forstå 

retningslinjene dine for retur og refusjon.

4

Svindel 

En sjelden gang kan disse problemene tyde 
på svindel. I veiledningen vår om å avverge 
svindelforsøk finner du mange nyttige tips for å 
identifisere og forhindre slik svindel.

Tvist 

Når partene ikke kan løse tvisten seg imellom, 
kan begge parter eskalere den til et krav innen 
20 dager. Da tar PayPal hånd om saken, og 
kommer fram til en endelig avgjørelse basert på 
informasjonen som er oppgitt.

Tilbakeføring

Kunder kan be kortutstederen sin om å reversere 
betalingen – dette kalles en tilbakeføring. På 
dette stadiet ber kunden banken sin om en 
refusjon uten at selgeren er direkte involvert.

Krav

Hvis en kunde har betalt for en vare, men 
ikke har mottatt den, eller hvis kunden har 
mottatt en vare, men den er veldig forskjellig fra 
beskrivelsen, kan han eller hun åpne en tvist i 
løsningssenteret. I de fleste tilfeller oppstår disse 
problemene som følge av enkle misforståelser 
eller menneskelige feil.



Unngå tvister,  
og minimer tap med disse tipsene:

Vare ikke mottatt1

Oppgi realistiske leveringsdatoer 
Når du holder deg til realistiske datoer, kan du 
kanskje unngå at kundene forhastet ber om en 
tilbakeføring eller åpner en tvist.

Pass på at varen sendes med 
sporingsinformasjon
Vanlige fraktkvitteringer viser bare at en vare 
er sendt. Derfor anbefaler vi at du bruker en 
frakttjeneste som tilbyr elektronisk sporing. Dette 
kan bidra til å bekrefte at varene er levert.

Hvis totalbeløpet for salget er 5 000 kr eller mer, 
bør du sende varen rekommandert. Dette sikrer at 
kunden mottar bestillingen sin, og det er vel verdt 
de ekstra kostnadene.

Bruk fraktforsikring
Det er mange ting som kan gå galt underveis. Derfor er det viktig å ha 
fraktforsikring for varer som er lettknuselige eller dyre.

Fraktforsikring tjener to formål:

• Den forsikrer varen i tilfelle den går tapt eller blir skadet.

•  Den innebærer sporings- og leveringsinformasjon. Slik kan kunden se at 
bestillingen er på vei og du får beskjed når pakken er levert.

Hvis det oppstår et problem under frakten, kan du fremme et 
forsikringskrav mot fraktselskapet. Vær oppmerksom på at du, kunden eller 
fraktselskapet kan rapportere krav. Ta kontakt med fraktselskapet for å få 
detaljerte instruksjoner om hva du gjør videre med et krav.



Vær oppmerksom på forsikringsunntak

Pakketypen, den oppgitte verdien og/eller fraktselskapet 
kan begrense ansvar for tap eller skade. Ta kontakt med 
fraktselskapet for å sørge for at du har riktig dekning.

Utsett sending av bestillinger med høy risiko

Vær oppmerksom når du sender varer over natten. Svindlere 
ber ofte om frakt over natten, slik at de kan selge dyre varer 
videre så raskt som mulig. Derfor anbefaler vi at du utsetter 
forsendelsen i 24–48 timer for dyre og etterspurte bestillinger 
(spesielt når det gjelder varer du sender til utlandet).

Bruk en kjent frakttjeneste

Ikke bruk kundens fraktselskap når du sender bestillinger. 
Svindlere omdirigerer ofte pakker til andre adresser etter 
forsendelsen, slik at selgerbeskyttelsen omgås.

Vær forsiktig når du velger, eller fungerer som, 
dropshipper 

Siden du er ansvarlig for å levere det kunden bestiller, bør du 
velge en anerkjent dropshipper for å unngå tap. Vær forsiktig 
når du bruker dropshippere i land og områder med høy risiko. 
Hvis du er en dropshipper, bør du kontrollere alle leverandører 
nøye. Dette bør inkludere administrasjon av lagerbeholdning 
samt produktgarantier. Dette sikrer at varene er på lager, og at 
du leverer varer av høy kvalitet.

Send returer raskt, og gi kundene beskjed  
når en vare  ikke finnes i lagerbeholdningen

Hvis en vare er utsolgt, må du oppdatere oppføringen din 
for å reflektere dette. Oppgi en anslått dato for når varen er 
tilbake i lagerbeholdningen, eller vis tydelig at når kundene 
velger en utsolgt vare, er det i hovedsak det samme som en 
forhåndsbestilling.
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Oppgi bilder og detaljerte beskrivelser

Ta bilder av produkter fra flere vinkler. Beskriv alt nøye så kundene 
vet hva de kan forvente når de bestiller.

Oppgi tilstrekkelig opplysninger

Oppgi klar og nøyaktig informasjon om eventuelle funksjonsfeil og 
ytre skader på varene.

Svar raskt og tydelig på spørsmål

Hvis du vet om et problem som kan påvirke kundene, fortell dem 
om det. Hvis du for eksempel vet at forsendelsen blir forsinket på 
grunn av dårlig vær, må du informere om det. På den måten kan 
kundene få svar på spørsmål uten å åpne en tvist. 

Kontroller at bedriftsnavnet ditt vises tydelig 
på fakturaer

Et tydelig bedriftsnavn hjelper kundene med å huske hva  
belastningen gjelder.

Ta kontakt med kunder før du sender varer
Ta kontakt med kunden for å dobbeltsjekke 
fraktinformasjon.
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