
Returseddel

Ønsker du at sende retur, kan du med fordel bruge den vedhæftede returlabel.
Bruger du den, skal pakken indleveres i en GLS pakkeshop.
Bruger du den vedhæftede label, vil pakken være forsikret og koste 45 kr. Kostprisen fratrækker vi fra
det beløb du skal have tilbage.

Husk at sende returpakker i forsvarlig indpakning og i original emballage. Varerne skal fremstå som
nye ved modtagelse. Sender du til MamaMilla.dk uden forsikring, er det på eget ansvar.

Vedlæg denne seddel i pakken, så vi ved hvem der har sendt os pakken.

Byt til andet produkt
Hvis du ønsker at bytte din vare til en anden farve, størrelse eller style, skal du lave en ny ordre på
webshoppen.
Ved byt, vil MamaMilla gerne betale for fragten den ene vej - derfor vil du få 35 kr tilbage, hvis du har
betalt fragt på din bytte-ordre.
Derfor er det også vigtigt at du skriver dit nye ordrenummer nederst på denne side, hvis du har lagt en
ny ordre.

Penge retur
Sender du retur indenfor 14 dage efter modtagelse af varerne, overfører vi pengene tilbage for
varerne, til det kort du brugte ved købet.
Modtager vi senere, sender vi dig et gavekort på det beløb, du har returneret for.
Du kan sende retur i op til 60 dage efter modtagelse.

Defekt vare
Hvis varen er defekt, så kontakt os på kundeservice@mamamilla.dk og medsend billede/video af
problemet. Så tager vi den videre dialog her. Du må ikke sende defekte varer retur uden at vi har
været i kontakt vedrørende problemet først.

Du kan finde mere info om retur under fanen “Retur & ombytning” i bunden af vores hjemmeside.

Behandlingstid
Vi behandler modtagne pakker så hurtigt som muligt efter modtagelse. Vær dog opmærksom på, at
der I travle perioder kan gå op til 14 dage.
Du modtager en mail når vi har behandlet din ordre.

Send ikke uden omdeling!
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.

Vælger du at bruge egen returlabel, skal varen sendes til:
MamaMilla
Fuglebækvej 3A 1. Sal, 2770 Tårnby

Info om de varer der sendes tilbage:
Varenavn på produkt: Grund til retur:

Det nye ordrenr. (ved ombyt):
Du kan læse mere om returprocessen på www.mamamilla.dk/pages/returnering

mailto:kundeservice@mamamilla.dk
https://mamamilla.dk/pages/levering

