
Jos olet tyytymätön saamaasi tuotteeseen, voit vaihtaa tai palauttaa sen 14 vrk vaihto- ja
palautusoikeuden puitteissa. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia
käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita, joissa on riippulappu tallella. Kasvomaskeilla ja
kosmetiikalla ei hygieniasyistä ole palautusoikeutta.

Palauttaaksesi tuotteen maksuttomana asiakaspalautuksena vie tuote Postin toimipisteeseen
ja lähetä se meille alla olevilla osoitetiedoilla varustettuna. Huom! Emme lunasta
postiennakolla lähetettyjä palautuksia.

Asiakaspalautus 619207
Globe Hope Oy / Webstore
Harjutie 14
03100 Nummela
 
Liitä palautuksesi mukaan tämä lomake täytettynä. Näin meillä on kaikki tarvittavat tiedot ja
saamme samalla palautetta, joka auttaa meitä kehittämään toimintaamme.

ASIAKKAAN TIEDOT:
Nimi:
Tilausnumero:
Puhelin:
Sähköposti:

LISÄTIETOA:

Liian suuri
Liian pieni
Tuote ei vastannut odotuksia
Väärä tuote
Liian pitkä toimitusaika
Viallinen tuote
Myy syy, mikä?

PALAUTUKSEN VAIHTO/KORVAUS:

Uusi tuote virheellisen tilalle
Tuotteen vaihto toiseen tuotteeseen
Lahjakortti
Rahan palautus

PALAUTUKSEN VAIHTO/KORVAUS:
Tuotteen nimi, väri ja koko

PALAUTUKSEN SYY:

ONKO KYSYTTÄVÄÄ VAIHDOSTA TAI PALAUTUKSESTA?
Ota yhteyttä info@globehope.com tai +358 50 406 1457

Vaihto- ja palautuslomake

Posti



If you are unhappy with your item, you can return or exchange your order within 14 days from
the purchase. Returned items must be unworn, unwashed, and with all original tags attached.
For hygiene reasons, face masks and cosmetics can not be returned.

If you are returning your order from Finland, please fill and include the return note inside the
package, take your order to the Posti office, and use the return address shown below. Returns
inside Finland are free.

Asiakaspalautus 619207
Globe Hope Oy / Webstore
Harjutie 14
03100 Nummela

CUSTOMER DETAILS:
Name:
Order number:
Phone:
Email:

MORE DETAILS:

Too large
Too small
The item was not as expected
I received the wrong item
Too long delivery time
The item is faulty
Other, what?

PAYMENT REFUND OR EXCHANGE:

Change to the same item
Change to another item
Refund to a gift card
Refund to the original payment method

CHANGE TO THE FOLLOWING ITEM:
Product name, color, size

REASON FOR THE RETURN:

DO YOU NEED HELP WITH YOUR RETURN?
Contact us via info@globehope.com or +358 50 406 1457

Return & Exchange Form

Posti


