
	
	

RETURNERING 
	
Du kan returnere hele din ordre, eller enkelte varer.  

Hvis du har fortrudt dit køb, skal vi informeres skriftlig pr. e-mail eller via kontaktformular 
inden 14 dage fra leveringsdato, efter denne dato har du har yderligere 14 dage til at sende 
varen retur til os.  

 
Hvis du ønsker at ombytte din vare, anbefaler vi at du laver en ny bestilling i webshoppen. 
  
Du skal for egen regning sende din returnering til: 
  
Mammawear 
Uranusvænget 40 
6710 Esbjerg V 
Danmark 

Hvis du ønsker at sende en vare retur, skal den være forsvarligt indpakket samt indeholde 
kopi af ordrebekræftelse eller faktura samt udfyldt returseddel. 

Mammawear modtager ikke returvarer sendt pr. efterkrav eller pakker sendt til 
pakkeboks/pakkeshop. 
  
Hvis du har fået fri fragt, men returnerer en vare for at få pengene retur, så din resterende 
ordre kommer under grænsen for fri fragt, vil fragtbeløbet blive fratrukket returbeløbet.  

Bemærk, at du ikke får leveringsomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb. 
 
Du kan ikke benytte din fortrydelsesret ved at nægte modtagelse af pakken, eller ikke afhente 
din pakke i pakkeshoppen. Der fratrækkes 70 kr. i returfragt ved ikke afhentede varer på 
posthuset/pakkeshoppen. 
  
Ved returnering hæfter du som forbruger for en eventuel forringelse af varens værdi, som 
skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at teste den på almindelig 
vis, som du ville have mulighed for i en fysisk butik. 

Returbeløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har 
du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet. 

 

Varer som bliver returneret uden disse instruktioner er fulgt, kan risikere at blive afvist. 

 

 

 



	
	

RETURSEDDEL 

Ordrenummer  

Navn  

Adresse  

E-mail  

Telefonnummer  

 

Årsag til returnering: 

1. Forkert størrelse 

2. Forkert pasform 

3. Varen levede ikke op til mine forventninger 

4. Jeg har fortrudt mit køb 

5. Andet (skriv gerne hvorfor) 

Vare Årsag til returnering 

  

  

  

  

  

	


