RETURSEDDEL

Bytte- og returregler

Udfyld blanketten nedenfor og send den til os sammen med varerne og din faktura. Vær venligst opmærksom på:
• Dine varer kan byttes i alle DIN TØJMAND butikker. Husk din faktura.
• Hvis du ønsker pengene retur, skal varen sendes retur til den butik, der har fremsendt varen.
• Du har 14 dages fuld returret fra den dag, du modtager din vare.
• Returnering sker for egen regning med mindre fejlen er vores ansvar.
  Skyldes returnering af varer enten fejl eller mangler, betaler DIN TØJMAND udgiften.
• Husk at vedlægge faktura, hvis pengene ønskes retur.
Dine oplysninger
Navn:

Adresse:

E-mail:

Telefon:

Ordre dato:

Ordrenr.:

Hjælp til at udfylde blanketten

1. Antal: Angiv antallet af hver vare, du returnerer.
2. Varenummer og varenavn: Findes på din faktura eller DIN TØJMAND-mærket under stregkoden (de første 9 cifre).
3. Størrelse og farve: Angiv størrelsen og farven på den vare du returnerer.
4. Årsag: Angiv grunden til din returnering via mulighederne i tabellen nederst.
5 Ønsker: Angiv hvad du ønsker, vi skal gøre.
		
• For G: Angiv ønsket størrelse.
		
• For H: Angiv ønsket farve.
		
• For I: For at få pengene retur, udfyldes: Reg.nr.:____________ Kontonr.:____________________________
1. Antal

2. Varenummer

* Se årsager i tabellen nedenfor

2a. Varenavn

3. Størrelse

3a. Farve

4. Årsag til returnering*

** Se ønsker i tabellen nedenfor

Årsag til returnering

Ønske

A Varen har en fejl

G En anden størrelse

• HUSK ALTID AT MEDSENDE DIN FAKTURA, NÅR DU
RETURNERER EN VARE.

B Jeg har fortrudt mit køb

H En anden farve

C Varen er for stor

I

• DIN TØJMAND TAGER KUN IMOD VARER MED
ORIGINALE PRISMÆRKER OG HÆNGEMÆRKER.

E

Uønsket gave

F

Varen er forkert

D Varen er for lille

Pengene retur

Returadresse

5. Jeg ønsker**

5a. Størrelse og farve

