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LURAD AV TUNA PARK 

Så var känslan när jag skulle ångra ett köp av presentkort.
Lurad kände jag mig för att jag inte fick information innan köpet, om att jag inte kunde ångra köpet.

En vecka före julafton skulle jag köpa julklappar. Jag tyckte det skulle passa bra med två 
presentkort som gällde för alla butiker i Tuna Park under 1 år (= 1000:-). När jag kom hem fick 
jag reda på att där jag skulle fira julafton skulle man inte ha med sig julklappar till. Eftersom jag 
själv inte brukar handla på Tuna Park så åkte jag samma dag tillbaka till butik i Tuna Park för att 
göra ett återköp. 
Butiken säger att dom behöver ta hjälp av butikens telefonsupport som då hade stängt.

Jag tog ledigt från jobbet och åkte tillbaka till samma butik dagen efter innan telefonsupporten hade 
stängt. Samma dag innan jag åkte till butiken så ringde jag Tuna Parks Centrumchef som lovade 
kolla upp saken. Jag åkte sen till butiken. Jag fick prata med supporten personligen. Nu för första 
gången fick jag reda på att återköp ej görs på presentkort. Jag frågade om inte jag ska få den 
informationen innan köpet. Supporten svarade inte utan upprepade samma svar. Först när jag säger 
att jag kommer gå vidare med detta, så blir supporten mer intresserad och frågar varför jag vill göra 
återköpet. Jag berättade min historia. Supporten upprepade sitt tidigare svar med tillägget att det 
finns två chefer som bestämmer detta. Supporten vill inte säga chefernas namn. Jag berättade för 
supporten att jag även haft kontakt med Centrumchefen. Supporten sa att Centrumchefen vet 
namnet på cheferna och att Centrumchefen fått samma svar från cheferna.
Två dagar senare återkom Centrumchefen till mig med samma svar.

Min första tanke var att gå vidare med saken genom en anmälan till ARN (Allmänna 
reklamationsnämnden). Men efter att ha läst på om mina rättigheter i Konsumentköplagen så 
förstod jag att jag inte kunde göra en anmälan. Det är nämligen skillnad på om jag handlar i fysisk 
butik och via internet. Skillnaden är att det är bara köp via internet som automatiskt ger mig rätten 
till ångerköp. Regel för ångerköp i fysisk butik är helt och hållet upp till butiken att bestämma. 
Ingen person jag pratat med känner till att det finns en skillnad. Även om jag inte kan göra en 
anmälan till ARN så kan jag berätta för andra så inte dom också känner sig lurade, därför går jag ut 
med min historia.

Jag har arbetat med kundservice i nästan hela mitt liv. En viktig sak som har förändrats med åren är 
att idag förstår väletablerade företag att dom behöver vara rädda om sina kunder.
Dom förstår att dom behöver anpassa sig till kunden, göra denne nöjd, för att få behålla kunden 
och/eller för att inte kunden ska få en dålig upplevelse av företaget. Det är nog därför som jag som 
konsument i dessa tider aldrig möter någon säger att ångerrätt ej gäller.
Att göra kund nöjd är ytterst viktigt i min yrkesroll och för företag. Jag behöver lyssna på kundens 
historia och upplevelse. Om jag upplever att kunden talar sanning om en situation som kunden inte 
kunde påverkat, så behöver jag frångå från den vanliga regeln och hjälpa kund på bästa möjliga sätt.
Det är grunden till att man kan säga att man har en bra kundservice.

Det är förvånande att dom anonyma cheferna som representerar en sådan stor marknadsplats som 
Tuna Park inte förstår vad bra kundservice är och hellre håller på en regel bara för en regelns skull.

Min kritik vänder sig inte till enskild butik i Tuna Park eller Tuna Parks Centrumchef. Dom har 
agerat rätt och med bra kundservice. Kritiker riktar sig till Centrumchefens chefer.

Lanserades på Facebook. Skickades också till olika massmedia lokalt och på riksnivå.

Ingen av dessa gjorde någon artikel av det. Men det fick reaktioner på Facebook.




