
RETURNERING OG OMBYTNING. 

Fra dagen hvor du modtager din ordre, har 
du 30 dages returret.

Hvis du ønsker at returnere din ordre, skal 
den være i ubrugt stand og selvfølgelig i 
original emballage. Varer der returneres i 
en ikke-salgsbar stand godkendes ikke, og 
bliver sendt tilbage til dig. 

Følg disse simple punkter for at returnere 
en ordre:

1:    Udfyld og vedlæg returskemaet og pak 
        herefter ordren forsvarligt. Sæt den
        medsendte returlabel på, så ordren kan 
        returneres. Der opkræves 29 kr. i returfragt 
        ved brug at det vedlagte returlabel.
        Dette vil blive fratrukket dit returbeløb.
       
2:    Aflever pakken til en GLS pakkeshop.

         Vores returadresse er:
         Friis Logistik
         Att: Garment Project Webshop
         Brombærvej 11
         8920 Randers NV
         Danmark

3:     Husk at bede om en kvittering på forsend-
        elsen, så  du har bevis på returneringen.

Din del er nu overstået. Vi tilbagebetaler ordren 
hurtigst muligt. Dette kan tage op til 5 hverdage.

* Hvis du ønsker ombytning, betaler vi for returfragten.
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