
 
RETURSEDDEL 

OBS: DU HAR 14 DAGES FORTRYDELSESRET.  
De 14 dage starter fra den dag du modtager din pakke eller den dag pakken er klar til afhentning hos en 
GLS pakkeshop. Overskrides fortrydelsesretten, sender vi dine vare retur til dig igen. 
 
RETURSEDLEN SKAL UDFYLDES OG VEDLÆGGES, ELLERS KAN VI IKKE BEHANDLE DIN RETURNERING.  
Inden du sender varen retur, beder vi dig udfylde denne returseddel og vedlægge i pakken. Er retursedlen 
ikke vedlagt kan vi ikke behandle din returnering, og din vare vil derfor blive sendt retur. Vi anbefaler du 
har læst vores retur og ombytningspolitik på vores side under handelsbetingelser og returnering. Bemærk 
behandlingstiden kan vare op til en uge.  
 
OMBYTNING: Ønsker du at ombytte en vare, skal du bestille den nye vare og sende den anden retur. Vi 
beder dig om at sende os mail på retur@dressit.dk , så sender vi dig en returlabel på mailen. Dine penge 
vil blive returneret på det kort som varen blev købt på. Læs vores betingelser for ombytning på siden under 
Handelsbetingelser og retur.  
 
RETURNERING: Ønsker du derimod at returnere en vare, skal du bestille og hente returlabel her: 
https://retur.pakkelabels.dk/dressit - Læs vores betingelser for ombytning på siden under 
Handelsbetingelser og retur.  
 
Ordrenr.: _____________________________________________________________ 
Ordre dato: ___________________________________________________________ 
Retur dato: ___________________________________________________________ 
Dit navn: _____________________________________________________________ 
Din mail: _____________________________________________________________ 
Dit tlf. nr.: ____________________________________________________________ 
 
RETURKODER  
1. Varen svarer ikke til dine forventninger  
2. Varen er defekt/har fejl (Uddyb i kommentarfeltet, og sæt evt. klisterbånd på varen)  
3. Andre årsager (uddyb i kommentarfeltet) 
 

 
 
_______ Ønsker tilgodebevis (gavekode) 
_______ Ønsker pengene retur på min konto 
 
Når vi har modtaget din returvare, vil vi behandle denne hurtigst muligt, når vi har sikret os at varen opfylder kravene for 

retur og ombytning. Skal du have penge retur kan dette tage op til 5 bankdage før du kan se dem på din konto. 


