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Returseddel 

Dine kundeoplysninger 

Udfyld venligst nedenstående felter: 

Navn:          _______________________________________________ 

Tlf:               _______________________________________________ 

E-Mail:        _______________________________________________ 

Ordrenr:     _______________________________________________ 

 

Opret og print en pakkelabel til retur 

På vores hjemmeside kan du oprette en returlabel til GLS. Vigtigt at du der notere dit ordrenummer ved ”Afsender ref. nr.” Det 

eneste du skal gøre er at klistre denne pakkelabel fast uden på pakken, og derefter indlevere pakken til en GLS pakkeshop.  

Opret din returlabel til GLS via dette link: 

www.Watery.dk/retur 

Koster det noget at bruge den udprintede pakkelabel til retur? 

Hvis du ønsker at ombytte din vare til en anden farve eller størrelse i samme produkt, så er det gratis at benytte vores pakkelabel. 

Såfremt du derimod ønsker dine penge tilbage for én eller flere varer koster det kr. 45,- at benytte vores pakkelabel. Dette beløb 

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

at få pengene udbetalt som et gavekort til Watery.dk, således undgår du at betale 45 kr. i returfragt.  

Sådan ombytter du din vare, fx til en anden størrelse eller farve 

Hvis du ønsker at bytte din vare til en anden størrelse eller farve, så skal du blot bestille denne vare ved at lave en NY ORDRE på 

vores hjemmeside Watery.dk og skrive dit NYE ordrenummer herunder. OBS: Rabatkoder mv. kan ikke anvendes på denne nye 

ordre medmindre det er anvendt på den oprindelige. Er der forskel i din oprindelig pris og den nuværende, så kontakt os før 

returnering.  

Skriv dit NYE ordrenummer her:   __________________     

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

Når du har gjort det sender du din returvare til os sammen med denne seddel og undgår således yderligere omkostninger ved 

ombytning. Du skal altså bestille din nye ombytningsvare normalt på hjemmesiden før du returnerer denne.  

Din nye ordre bliver så behandlet på normal vis og sendes til dig hurtigst muligt. Ved at du bestiller direkte på hjemmesiden sikre 

du at den vare du ønsker er på lager, du får din nye vare meget hurtigere og samtidig risikere du ikke at den bliver udsolgt mens din 

pakke er på vej til os.  

Når vi så senere modtager og behandler denne returordre, så udbetales det oprindelige beløb for dine returvarer inkl. evt. 

fragtomkostninger.  

Herunder skal du angive årsag til ombytning eller refundering (sæt kryds) 

⃝ Jeg har ombyttet ved at have lagt en ny ordre og skrevet mit nye ordrenummer ovenover. 

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

⃝ Reklamation - Varen er defekt. Angiv fejlen: ________________________________________________ 

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

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