
NOGLE GANGE PASSER DET BARE IKKE 
LIGE HELT ALLIGEVEL... 

 

… Hvilket vi kender alt for godt! Derfor er det godt, at det altid kan byttes igen. Vi giver nemlig pengene 

retur, på varer der ikke er taget i brug og som returneres med originalt mærke i.  

Vi har gjort det nemt for dig at returnere en eller flere varer, og derfor er alt du skal gøre blot, at pakke 

varen forsvarligt ind (forsendelsesposerne har dobbeltlukning og kan derfor bruges igen ved retur), vedlæg 

denne udfyldte seddel og send den afsted, med den returlabel vi har vedlagt ordren, fra dit nærmeste 

posthus. Så klarer vi resten for dig!  

Ordrenummer:  __________________________________________________________________________ 

Fulde navn:  _____________________________________________________________________________ 
 

Style nummer Style navn Størrelse Farve Antal 

     

     

     

 

Skal du derimod blot have en anden størrelse eller farve, kan du returnere produktet som anvist ovenfor, 

og derefter gå ind på vores webshop og købe varen på ny i den rigtige størrelse eller farve.  
 

Vi vil rigtig gerne høre din mening og derfor vil vi blive glade, hvis du udfylder grunden for returnering eller 

ombytning af varen – hvilket naturligvis er helt frivilligt:  _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Evt. kommentar: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Dato & underskrift: _______________________________________________________________________ 
 

YDERLIGERE INFORMATION: 

Returadresse: Black Colour, Plastvænget 13, 9560 Hadsund, Danmark.  

Hvis du vælger at bruge det vedlagte returlabel, vil vi ved kreditering af dine returvarer fratrække DKK 50,- i fragtgebyr. Du er 

naturligvis også velkommen til selv at arrangere returlabel. Du har som kunde, det fulde ansvar for de returnerede varer, indtil de 

er fysisk hos os. Vi anbefaler derfor altid at du sender med track & trace, så pakken kan spores.  

OBS: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. Det er IKKE muligt at aflevere returvarer personligt.  

Produktet skal returneres i original stand og være ubrugt. Eventuelle skader/forringelser af produktet vil medføre nedsat 

returbeløb (læs handelsbetingelser).  

Vi tilbyder 14 dages returret fra produktet er modtaget. For returvarer overføres pengene tilbage til det betalingskort der er blevet 

brugt ved betaling.  

Se yderligere handelsbetingelser og info omkring retur på vores hjemmeside under ’’Retur’’. 


