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Returseddel til retur 

Dine kundeoplysninger 

Udfyld venligst nedenstående felter: 

Navn:          _______________________________________________ 

Tlf:               _______________________________________________ 

E-Mail:        _______________________________________________ 

 

Ordrenummer for produkterne du returnerer = Oprindelig ordre (se følgeseddel/mail-ordrebekræftelse): _________ 

Opret og få DAO-returkode til retur (printer IKKE nødvendigt) 

På vores hjemmeside på dette link: www.Watery.dk/pages/retur skal du oprette din unikke 9-cifret returkode til DAO. Det eneste 

du skal gøre er at skrive denne 9-cifret kode uden på pakken, ligge denne returseddel udfyldt sammen med returneringen og 

derefter indlevere pakken til en DAO pakkeshop. Med denne returseddel bagpå din følgeseddel er printer derfor ikke nødvendig. 

OBS: DAO tager 1-4 hverdage for at levere pakken tilbage til os – Du får altid en mail når returneringen er behandlet, hvilket vi altid 

gør indenfor 24 timer fra modtagelse, altså kan det tage op til 5 hverdage før du får besked, men oftest kun 2-3 hverdage. 

Hvorfor returnere? Ombytning / Refundering / Forkert leveret / Reklamation 

Angiv herunder med et kryds hvad du ønsker med returneringen 

⃝ Jeg har ombyttet ved at have lagt en helt ny ordre og skrevet mit nye ordrenummer her : ____________ 

(er det nye ordrenummer ikke udfyldt ses det som ønske om fuld refundering = 45 kr. fratrukket ved refundering) 

Ved ombytning til en anden farve eller størrelse i samme produkt (OBS: Gælder ikke for et helt andet produkt!), så er brug af ovenstående 

DAO returkode helt gratis. Du skal blot bestille din nye ønskede vare på en helt ny ordre (som du skriver ordrenummeret på lige herover) 

før du returnerer, også refunderer vi pengene for produkterne du returnerer her på din oprindelige ordre (+ evt. oprindelige 

forsendelsesomkostninger) ved modtagelse. Dermed helt gratis.  

 

⃝ Forkert vare leveret. Korrekt vare ønskes tilsendt jf. ordrebekræftelse.  
 

Opret ovenstående DAO-returkode og returner det forkerte produkt. Når vi modtager det, så sender vi det rigtige produkt samme dag = 

tager højest 72 timer i hverdage før du har korrekt produkt. Brug af DAO-returkode er naturligvis gratis ved forkert vare leveret.  

 

⃝ Reklamation - Varen er defekt. Angiv fejlen: ________________________________________________ 

 

Dit produkt er gået i stykker / defekt under eller før brug. Skal derfor returneres indenfor rimelig tid (1 uge). Tilbagesendelse med 

ovenstående DAO-returkode er gratis ved reklamationer, der accepteres. Skader på varer som følge af fejl-håndtering / brug fra din side er 

ikke dækket af reklamationsretten og afvises derfor. Ved accept af reklamation sendes samme produkt på ny.  

 

⃝ Jeg ønsker det fulde beløb refunderet som et tilgodebevis til Watery.dk og undgår at betale returfragt.  

I stedet for at betale 45 kr. for returnering og få penge refunderet, så kan du i stedet få hele beløbet udbetalt som et tilgodebevis, hvorfor 

du undgår at betale de 45 kr. i returfragt. 

⃝ Jeg har fortrudt købet, og ønsker pengene refunderet til mit betalingskort (45 kr i returfragt fratrækkes). 

Du ønsker pengene refunderet for én eller flere varer, hvorfor det koster 45 kr. at benytte ovenstående DAO retur-kode. Dette beløb 

fratrækkes ved refundering (ønskes dette for hele ordren, så refunderes de oprindelige fragtomkostninger ikke).  

HUSK: Returneringer accepteres kun med original emballage og uden lugtgener eller afprøvninger i vand. Ovenstående DAO-retur skal 

anvendes ved alle former for retur til Watery. 

http://www.watery.dk/pages/retur

