
Returseddel
Sådan sender du retur til MamaMilla.dk

1. Varen sendes til Fuglebækvej 3a 1. sal, 2770 Kastrup
2. Vedlæg denne seddel sammen med varerne i original emballage, og skriv hvilke varer du
returnerer.

Returlabel:
Du kan med fordel købe returfragt gennem os til 45 kr. (forsikret pakke). Den kan købes via vores
retur portal, som du finder på vores hjemmeside, i bunden, under fanen “Returnering - Returlabel”.
Køber du en returlabel her, vil du få endnu en returseddel. Du behøver kun udfylde en af dem.

Behandlingstid:
Vi behandler alt modtaget retur indenfor 2-10 hverdage efter modtagelse.
Pakken må ikke sendes retur uden omdeling, til pakkeshop eller lignende, ej heller med DAO, da de
ikke har adgang til vores bygning. Pakken vil blive sendt retur til dig efter 14 dage.
Varerne skal fremstå nye, som ved modtagelse. Sender du til MamaMilla.dk uden forsikring, er det på
eget ansvar.

Byttegaranti:
Sender du indenfor 14 dage efter modtagelse af varer, kan du få pengene tilbage, ellers bytter vi til
anden vare eller til et gavekort, op til 60 dage efter modtagelse af returvarer.

Reklamation:
Ved reklamation. Kontakt os via kundeservice@mamamilla.dk, så tager vi stilling til om varen skal
sendes retur.

Ombytning:
Hvis du ønsker at bytte din vare til en anden farve, størrelse eller style, skal du lave en ny ordre på
webshoppen. Vær opmærksom på, at du laver en ny ordre og derfor vil betale for denne. Når vi
modtager din returpakke, vil du få pengene retur for denne. Pengene vil blive sat tilbage på den konto
som du brugte da du købte.
Skriv det nye ordrenr. på denne returseddel, så kreditere vi dig fragten for den nye ordre.

Varer som sendes retur:
Varenr.: Varenavn:

Dine oplysninger:
Navn: Gamle ordre nr. (ved ombyt):

Du kan læse mere og købe returlabel her: www.mamamilla.dk/pages/levering

https://mamamilla.dk/pages/levering

