
RETURNERINGSVEJLEDNING

Mange tak for din bestilling!
Ønsker du at bytte til en anden størrelse eller annullere en del af din be-
stilling/hele bestillingen? Vi hjælper dig gerne og beder dig være opmærk-
som på følgende punkter. 
På forhånd mange tak!

■ Udfyld venligst formularen på bagsiden og vedlæg den
sammen med returforsendelsen. Vi tilbyder 14 dages retur- og ombytningsret* fra lever-
ingsdatoen af..

■ Hvis det drejer sig om en ombytning af størrelsen, så modtager du din nye
ønskede størrelse uden forsendelsesomkostninger.*

■ Kun ved angivelse af dit navn og bestillingsnummer kan vi tilordne returforsendelsen 
entydigt.

■ Varen skal være ren eller helt fri for hår fra dit kæledyr!

■ Lad venligst de originale etiketter blive på varen og brug den
originale emballage til returforsendelsen. Vær venligst opmærksom på, at vi 
ikke dækker udgifterne til returforsendelsen.

■ Du finder flere oplysninger om returforsendelse og ombytning på vores
hjemmeside under https://4legs.de/pages/rucksendung-reklamation
eller du kan kontakte os pr. e-mail: retour@4legs.de

4 Legs.de e.K.
GF Pia von Ramin
Volksdorfer Weg 103a
22393 Hamburg, Tyskland
www.4legs.de

Mange tak!
Venlig hilsen dit 4Legs-Team

* Ønske om ombytning kommer kun i betragtning med hensyn til størrelse, farve eller 
varer med samme eller lavere værdi og kun inden for Tysklands grænser. Hvis en vare 
er dyrere, bedes du bestille den igen.  Vi reserverer gerne byttevaren til dig. Du skal bare 
sende os en besked om det pr. e-mail under retour@4legs.de



RETURBLANKET - RETURNERINGSFORMULAR
Til: 4Legs.de e.K., Volksdorfer Weg 103a, 22393 Hamburg, Tyskland

Jeg ønsker hermed at annullere den kontrakt, jeg har indgået om køb af følgende varer:  

Fornavn:  ____________________________ Efternavn: __________________________

Bestillingsnummer: _____________________  E-mail (frivilligt): _____________________

Hvilke varer sender jeg retur?

Antal      Betegnelse          Farve             Størrelse      Returneringsårsag

Returneringsårsager: For lille: 1  Synes ikke om: 2       For stor: 3    Vare beskadiget: 4

For ERSTATNINGSLEVERING bedes du udfylde følgende:  
Send mig venligst følgende varer uden forsendelsesomkostninger i en anden farve og/eller 
størrelse*:
Antal      Betegnelse          Farve             Størrelse 

I tilfælde af en afl ysning refunderer vi dig det indbetalte beløb i den respektive betalingsmeto-
de efter indgående varekontrol. 

* Ønske om ombytning kommer kun i betragtning med hensyn til størrelse, farve eller varer 
med samme eller lavere værdi og kun inden for Tysklands grænser. Hvis en vare er dyrere, 
bedes du bestille den igen.  Vi reserverer gerne byttevaren til dig. Du skal bare sende os en 
besked om det pr. e-mail under retour@4legs.de

RETURBLANKET - RETURNERINGSFORMULAR


