
Hvis du ønsker at bytte eller returnere varer, kan du udfylde denne returseddel og vedlægge
den sammen med dine varer senest 14 dage efter, at du har modtaget din pakke. Vi anbefaler,
at du lader hænge- og prismærker sidde på alle returnerede varer. Hvis der ikke er hænge- eller
prismærker på, kan det udgøre en værdiforringelse, som gør, at du ikke kan få det fulde beløb
retur. Undgå at bruge skoæsker som forsendelsesemballage, da det kan forringe varens værdi,
og du derfor kan risikere, at du ikke kan få varens fulde beløb tilbage. Genanvend emballagen,
du modtog pakken i. 
 
FÅ DINE PENGE RETUR
Udfyld retursedlen og sæt X i PENGE RETUR og angiv vare nr. for den/de varer, du ønsker at
returnere. Beløbet bliver refunderet til betalingskortet, der blev brugt ved købet. Vær
opmærksom på, at der kan gå op til to uger før pengene findes på din konto.
 
BYT TIL EN ANDEN STØRRELSE
Er varen for lille eller for stor? Ombyt til en anden størrelse ved at sætte X i ANDEN STØRRELSE
og angiv den ønskede størrelse. OBS: Har vi ikke den ønskede størrelse på lager, som du ønsker
at ombytte til, forbeholder vi os retten til at refundere dine penge. Du får således blot dine
penge tilbage som ved almindelig returnering.
 
REKLAMATION
Oplever du fejl på dine varer? Kontakt kundeservice på tlf. 22 55 05 08 eller
kundeservice@qnts.dk. Husk at skrive dit ordrenummer  i mailen, så vi kan hjælpe dig hurtigst
muligt.
 
MODTAGET FORKERT VARE
Har du modtaget en anden vare, end den du har bestilt? Kontakt kundeservice på tlf. 22 55 05
08 eller mail: kundeservice@qnts.dk. Husk at skrive dit ordre nr. i mailen, så vi kan hjælpe dig
hurtigst muligt
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