
Hvor:

Når:

Innlevering av klær:

#denstoreklesbyttedagen #nordicswapday

www.naturvernforbundet.no/klesbyttedagen

Forny garderoben din på en miljøsmart og hyggelig måte. Ta med 

deg maks syv rene og freshe plagg, i fin stand. For hvert plagg du 

leverer inn får du utdelt en klesbyttelapp og kan velge deg ut et 

nytt plagg. Velkommen til Den store klesbyttedagen!

Den store 
klesbyttedagen



Bytteregler

#denstoreklesbyttedagen #nordicswapday

God bytting!

Du finner frem maks syv rene og 

pene klesplagg, og leverer dem 

inn. Fint tilbehør (for eksempel 

vesker og skjerf) og sko i god stand 

tas også imot. Undertøy 

og sokker tas ikke imot.

For hvert plagg du leverer inn  

får du utdelt en byttelapp og  

kan plukke ut et annet plagg.

Finn fram klær Bytt klær i lapp

På vei ut bytter du inn byttelappene 

mot plaggene du har valgt deg ut, 

og kan gå fornøyd hjem med nytt 

tilskudd til garderoben.

Du får ikke igjen dine gamle klær. 

Klær som blir til overs leveres til 

loppemarked, Fretex eller lignende.

Lapp gir nye klær Klær til overs gis bort
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Takk for at du 
bytter klær!

Det er både økonomisk og miljøvennlig

Når du stiller krav til kvaliteten på noe du har kjøpt må 

produsenten sørge for at det varer så lenge det skal. Slik kan din 

klage forlenge levetiden på forbruksvarer, og du hjelper til å  

styre unna et bruk-og-kast-samfunn. 

Hvis det du har kjøpt er ment å vare vesentlig lengre enn to år, 

som for eksempel en TV, kan du klage i opptil fem år. Hvis feilen 

skyldes en svakhet som var der allerede da handelen fant sted 

skal selgeren ordne opp gratis. For feil som viser seg innen seks 

måneder, er det selger som har ansvaret å bevise at feilen ikke 

forelå under handelen. Kjøper du noe av en privatperson  

kan du klage i to år.

Utrykket «selges som den er» begrenser rettighetene dine noe. 

Selgeren må likevel ha fortalt deg alt som er viktig, ha snakket 

sant, og det du har kjøpt skal være som du kunne forvente deg.

Lurer du på om du har en grunn til å klage? 
Les mer på www.forbrukerrådet.no/klage



Hvorfor vi bytter:

Byttet plagg = noen andre får glede  
av det du har eid

Byttet plagg = klærne lever videre
og blir ikke søppel

Byttet plagg = bedre for miljøet enn
et nyprodusert plagg

Takk for at dere bytter  
med hverandre!

…visste du at all klesproduksjon belaster miljøet med 

vannforbruk, kjemikaler og klimagassutslipp? 

Derfor er det å redusere forbruket av klær et av de fem 

viktigste miljøtiltakene vi som enkeltpersoner kan gjøre.



Damer
Garderobe



Herrer
Garderobe



Inn
Her kan du levere
dine gamle klær
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Ut
Her kan du hente 

dine nye klær
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