
FAQ – Cramers Blommor 

 

Här finner ni de vanligaste frågorna och svaren.  

 

Hur vet jag om ni fått min beställning? 

- När vi mottagit din beställning skickas automatiskt en orderbekräftelse ut till den e-postadress du 

angivit i din beställning. Om du inte fått någon orderbekräftelse, så kolla din skräpkorg. Spara alltid 

din orderbekräftelse för eventuella kontakter med vår kundservice. 

 

Kan jag ändra något i min order? 

- Efter att en order är lagd och den är plockad av vår personal går det inte att göra några justeringar i 

din beställning.  

 

När kommer mina varor? 

- Varorna skickas normalt inom 1-5 helgfria arbetsdagar förutsatt att en vara inte har någon annan 

särskild leveranstid angiven och att varan finns i lager. I aviseringen från PostNord när din order 

skickas finns även ett spårningsnummer som gör att du kan följa försändelsen.    

 

Var är mina varor? 

- När en order är skickad från oss skickas ett mail ut till den e-postadress som ni angivit vid 

beställningen med information om leveranssätt. Ni får även ett spårningsnummer som gör att ni kan 

följa er försändelse. 

 

Dröjer din leverans och du inte hört något från oss är du välkommen att kontakta oss genom att 

öppna ett supportärende på vår hemsida. Glöm inte att ange ditt namn och order-id som du finner 

på din orderbekräftelse. 

 

Kan jag avbeställa en order? 

- Efter att en order är lagd och den är plockad av vår personal går det inte att göra några justeringar i 

din beställning. Efter att du mottagit din beställning kan du självklart välja att returnera ordern inom 

14 dagar från det att du tagit emot försändelsen, detta gäller dock ej växter, fröer och knöl/lökväxter. 

När vi mottagit din retur kommer vi att kreditera din beställning, förutsett att varorna är oskadda, ej 

använda, i sin ej brutna originalförpackning.  

 

Kan jag ändra namn eller adress i min order? 

- Efter att en order är bokad för hämtning av transportören går det inte att göra ändringar i namn, 

telefonnummer för avisering eller adress.  

 

 

Har ni frågor om betalningssättet ni använt vid beställning? Ring Klarna på 08-120 20 10 

 

Har ni frågor om en försändelse som är på väg? Följ försändelsen med hjälp av 

spårningsnumret i mailet som skickades ut när order skickades från oss eller 

ring PostNord på 0771-33 10 10  


