MAGASINET I BORLÄNGE AB I KONKURS

Konsumentinformation
Magasinet i Borlänge AB, (”Bolaget”), som bedriver försäljning av leksaker under
varumärket ”Lekia”, försattes i konkurs den 9 juli 2015. Konkursförvaltare är Mikael
Kubu vid Ackordscentralen Stockholm AB.
Bolagets verksamhet drivs för närvarande vidare. Nedan finns allmän information om
vad som gäller i konkursen.

Allmän information
Reklamationer – Om en kund önskar reklamera varor som köpts efter
konkursutbrottet, skall kunden kontakta butiken för vidare hantering.
Kunden har inte rätt att rikta något anspråk på reklamation mot konkursboet för varor
som inköpts före konkursutbrottet. Anspråk på grund av att reklamation ej kan göras
för varor som köpts före konkursutbrottet kan anmälas till konkursförvaltningen enligt
nedan.
Öppet köp – Bolaget kan inte längre erbjuda öppet köp eller lösa in öppet köpreturer.
Detta gäller även om kunden köpt varan vid en tidpunkt då Bolaget erbjöd öppet köp.
Bytesrätt – Bytesrätt kan inte erbjudas vare sig för varor som köpts före konkursen
eller för varor som köpts efter konkursutbrottet. Kunder som önskar byta en vara
hänvisas till Lekia i Gävle som, mot uppvisande av kvitto och obruten förpackning,
kan byta in varan.
Presentkort – Från och med den 10 juli 2015 kan Bolaget inte lösa in presentkort
och heller inte sälja fler presentkort. Kunder med presentkort hänvisas till Lekia i
Gävle och Lekia i Ludvika. Eventuella anspråk på grund av presentkort som inte kan
utnyttjas kan anmälas till konkursförvaltningen enligt nedan.
Tillgodohavanden – Tillgodohavanden kan från och med den 10 juli 2015 inte
utnyttjas. Anspråk på grund av tillgodohavanden kan anmälas till
konkursförvaltningen enligt nedan.

Anmälan av anspråk
Anspråk på ersättning på grund av reklamationer, presentkort eller tillgodohavanden
anmäls på blankett, som kan laddas ner på www.ackordscentralen.se och därefter
sändas per mail till daniel.wenne@ackordscentralen.se, per fax till 08- 670 44 99
eller postas till nedanstående adress.
Magasinet i Borlänge AB:s konkursbo
c/o Ackordscentralen Stockholm AB
Strandvägen 35
114 56 Stockholm
Dessa anspråk utgör oprioriterade fordringar i konkursen. Det är ännu för tidigt att
säga om det blir aktuellt med utdelning på oprioriterade fordringar. Om detta skulle
visa sig möjligt kommer ett bevakningsförfarande att inledas och de som anmält
fordringar till konkursboet kommer då att få information om hur detta går till.
Blanketten kan skickas på något av följande sätt:




post till nedanstående adress
fax till 08-670 44 99
e-post till daniel.wenne@ackordscentralen.se

Magasinet i Borlänge AB:s konkursbo
c/o Ackordscentralen Stockholm AB
Strandvägen 35
114 56 Stockholm

ANSPRÅK I MAGASINET I BORLÄNGE AB:S KONKURS

Sätt kryss i lämplig ruta eller ange under övrigt.
Anledning till anspråket:
Reklamation
Presentkort nr:
Presentkort
Tillgodohavande
Övrigt:

Belopp:
Kontaktuppgifter:

Namn:
Adress:

Telefon:
E-post:
Datum:

Underskrift:

