
HANDMADE QUALITY

All styles in our collection are handmade in Portugal. 
We frequently visit our manufacturer to ensure that
all our Garment Project styles are exactly the way we
want it – we never settle for less. Quality is key. 



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:
         

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.

Produkt navn:

Navn: Ordre  nummer:

Passede ikke
     Jeg ønsker gratis ombytning til størrelse: 
     Jeg vil gerne have mine penge retur
Er anderledes end forventet
Ombestemte mig
Modtog forkert produkt
Fejl på produkt
Andet (beskriv gerne i ‘kommentar’)
Kommentar:
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Begrundelse for returnering:West Logistics
Att: Garment Project
Michael Drewsens Vej 7
8270 Højbjerg
Danmark


