
Sådan sender du din vare retur til os!

Produktnavn Style nr. Størrelse Farve *Returkode (X)

Dato

Dit navn

E-mail

Ordre nr.

Fashion Society A/S
Co. Segway Tours

Nikolaj Plads 34
DK - 1067 København K

Att: nué notes

Returvare(r) skal sendes til følgende adresse:

*Returkode (X):

1. For lille

2. For stor

3. Ønsker ombyttet til str.                                  (Hvis lager haves)

4. Ikke som forventet

5. Forkert vare

6. For langsom levering 

Evt. kommentarer

Handelsbetingelser:

Ifølge dansk købelov har du 14 dages fortrydelsesret. Det har du også hos Fashion Society Hvis du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten,
skal dette gøres indenfor 14 dage efter, at du har modtaget din vare. Du kan læse mere om dette i vores salgs- og leveringsbetingelser.

Varen skal være i samme stand som ved modtagelsen. Alle prismærker og mærkater skal være intakte. Hvis ovenstående ikke efterleves,
vurderer vi, om varen har tabt værdi – og hvis dette er tilfældet, vil det blive modregnet i returbeløbet.

Ved returnering, vedlæg venligst en kopi af følgeseddel eller faktura samt returseddel. Under normale omstændigheder tager det ml. 5-7
hverdage (mandag-fredag), fra vi har modtaget og behandlet din returnering på vores lager. Du vil modtage en retur kvittering via mail, når
din retur er blevet behandlet.

Refunderingen tager herfra typisk 3-5 bankdage alt efter betalingsmetode, i enkelt tilfælde dog op til 5 uger med Mobile Pay.

Hvis du modtager en forkert vare eller har modtaget en vare med fejl eller mangler, kontakt venligst webshop@fashionsociety.dk med
henblik på en returlabel.

Fashion Society afholder alle udgifter ved fejlleveringer.

Returnering, som følge af fortrydelse, sker for købers egen regning samt eget ansvar.

Alle returvarer skal sendes til adresse anført oppe højre hjørne - Vær opmærksom på at det ikke er muligt at returnere personligt.

(Bemærk! - Vi samarbejder IKKE med butikkerne Nué og Another Nue )

Fashion Society A/S - Co. Segway Tours - Nikolaj Plads 34 - DK - 1067 København K

Varen må ikke sendes til pakkeshop

Det er ikke muligt at returnere 
personligt.


