
STK. PRODUKTNUMMER BESKRIVELSE RETURKODE

ORDRE DATO ORDRE NUMMER

RETURKODE

1 - Jeg har modtaget en forkert vare 
2 - Forkert størrelse 
3 - Pasformen er ikke optimal
4 -  Varen ligner ikke billedet
5 - Fejl på varen - Beskriv fejlen:
                                                                                     
6 - Pakken var beskadiget ved ankomsten
7 - Produktet var ikke som forventet

ØNSKER DU AT RETURNERE NOGET? 

Produkter kan kun blive refunderet. Hvis du skal have ombyttet til en anden farve, størrelse eller et andet produkt, beder vi dig foreta-
ge en ny bestilling. Produktet / produkterne skal være returneret senest 30 dage efter, du har modtaget dem. Produktet skal returneres 
i den stand du modtog det og være ubrugt.

FØLG INSTRUKSERNE NEDENFOR: 

1. Udfyld ovenstående skema og vælg én af returkoderne, der beskriver grunden til, at du ønsker at returnere produktet / produkterne.

2. Pak produktet / produkterne i den originale emballage eller noget tilsvarende, sammen med denne returseddel. Luk pakken og sæt 
returlabel på pakken (eventuelt ovenpå den tidligere anvendte label, hvis du bruger den oprindelige emballage). 

3. I din pakke er der vedlagt en returlabel fra Postnord eller GLS, som du kan sætte på pakken og aflevere den hos det korrekte fragt-
firma. Det er vigtigt, at du får en kvittering for at have afleveret pakken, da det er dit bevis for at de har modtaget den. Denne returla-
bel koster kun 29 DKK at bruge og dette beløb vil blive modregnet ved modtagelse og refusion af returforsendelsen. Er dit returlabel 
bortkommet kan du kontakte os på info@friendtex.dk og få tilsendt en ny til din mail. Hvis du selv betaler fragten, er det også vigtigt at 
få kvitteringen på dette.

RETURADRESSE:

Friendtex A/S
Att: Reklamationsafdelingen 

Industrivej 13-17, port 6 
7430 Ikast 
Danmark 

Vi vil behandle din ordre indenfor 14 dage.  Afhængigt af dit land kan returneringen tage op til 10 hverdage. Din refundering vil auto-
matisk blive tilbagebetalt på det kreditkort, du benyttede, da du afgav ordren. 


