
Navn:

Telefon:

Ordre nr:

Evt. årsag:

 
_________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Byttes til str.

Byttes til str.

Byttes til str.

Byttes til str.

Varenr:

Varenr:

Varenr:

Varenr:

___________________________________________________________________________________________

Om retur hos QNTS.dk

Hvis du ønsker at bytte eller returnere varer, kan

du udfylde denne returseddel og vedlægge den

sammen med dine varer, senest 14 dage efter du

har modtaget din pakke. Anvend blot det

vedlagte returlabel og indlever pakken ved

nærmeste posthus eller pakkeshop. Husk at få

udskrevet en kvittering for indlevering af pakken.

Vi refunderer hele dit køb, dog ikke leverings-

omkostninger hvis dit beløb efter din returnering

er under grænsen for fri fragt (499,-).  

 

Varen skal naturligvis returneres ubrugt og i

samme stand ved modtagelse. Hænge- og

prismærker skal sidde på alle returnerede varer.

Skoæske må ikke bruges som forsendelses-

emballage, men skal yderligere indpakkes.

Genanvend gerne QNTS-posen/papkassen, 

som du modtog pakken i.

 

Du kan også vælge at bytte eller returnere

dine varer i butikken i Skanderborg.

 

Få dine penge retur 

Udfyld retursedlen og sæt X i ”Penge retur”

ud for de varer, du gerne vil have pengene

tilbage for. Beløbet bliver refunderet til

det betalingskort, der blev brugt ved

købet. Der kan gå op til to uger før

pengene findes på dit kort, afhængig af

kort typen. 

 

Bytte til en anden størrelse 

Passer varen dig ikke? Udfyld retursedlen

og skriv hvilken størrelse, du ønsker i

stedet. Hvis vi ikke har den ønskede vare

på lager, refunderer vi pengene til det

betalingskort, der blev brugt ved købet. 

 

Reklamation / Modtaget forkert vare

Hvis du mod forvetning oplever fejl på dine

varer eller bestilling, kontakt da

kundeservice på tlf. 22 55 05 08 eller

mail kundeservice@qnts.dk. Oplys venligst

dit ordrenummer, og vi vil hjælpe dig

hurtigst muligt med det videre forløb.
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