
RETURSEDDEL 
 

Hej! 
Mange tak for din bestilling hos Mammashop. Vi håber at du er tilfreds med dine nye varer og med vores 
service. Skulle du mod forventning ønske at returnere eller ombytte en vare, skal du blot gøre det inden 30 
dage. 

 
Vi har gjort det nemt for dig! 
Vi har forsøgt at gøre returnering så nemt som muligt for begge parter. Derfor kan du bestille en GLS-returlabel 
hos Mammashop, hvorefter du den næstkommende hverdag vil modtage en returlabel på e-mail, som blot skal 
printes, sættes på pakken og herefter afleveres hos nærmeste GLS-pakkeshop. Det koster 39 kr. at bestille en 
returlabel hos Mammashop. Ønsker du selv at aflevere pakken retur hos os eller sende retur på anden vis, er det 
selvfølgelig intet problem. I så fald skal pakken afleveres/sendes retur til:  

 
Mammashop.dk 
Agerhatten 16C, indgang 1 
5220 Odense SØ 
Danmark 

 

Alt du skal gøre for at returnere dine varer er: 

1. Udfyld skemaet herunder 

2. Pak dine returvarer og skemaet forsvarligt ind (genbrug evt. emballagen fra os!) 

3. Bestil en returlabel på www.mammashop.dk/returnering (du kan også finde direkte link nederst på 
mammashop.dk) eller aflever/send på anden vis retur til ovenstående adresse 

Godt at vide om returnering af varer til Mammashop 

• Det koster 39 kr. at bestille en returlabel på Mammashop.dk – du vil herefter den næstkommende hverdag 
modtage en returlabel på e-mail, som skal printes og sættes på pakken 

• Varen skal være ubrugt og i original emballage. Du må naturligvis gerne se nærmere på tingene, samt 
prøve tøjet på, men pristags o.a. mærker må ikke fjernes 

• Hvis du modtog beskadiget emballage så husk at oplyse det på din returseddel 

• Har du modtaget forkerte varer eller ønsker at reklamerer, bedes du kontakte os så hurtigt som muligt, 
så vi kan hjælpe dig videre. Det gør du på info@mammashop.dk 

• Tilbagebetaling vil altid ske til det samme kreditkort som du betalte med, da du bestilte 

• Vi tilbagebetaler typisk dine penge 3 bankdage efter vi har modtaget din returnering 

 
De bedste hilsner, 

Team Mammashop 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antal Varenummer Evt. beskrivelse Kode Årsager til retur 

    1 - Varen er anderledes end 
ventet 

    2 - Har bestilt flere størrelser 

    3 - Ankom for sent 

    4 - Varen er i dårlig kvalitet 

    5 - Forkert vare tilsendt 

    6 - Vare beskadiget v. levering 

    7 - Varen passer ikke 

Sådan udfyldes retursedlen 

1. Udfyld antal du ønsker at returnere, varenummer (findes på fakturaen) og eventuelt beskrivelse 

2. Ved siden af listen finder du årsager til retur - vælg én og skriv det i feltet ”kode” 

UDFYLD VENLIGST NEDENSTÅENDE MED BLOKBOGSTAVER 

Ordrenr:  Navn:   
 

Adresse:    

Postnr:  By:  E-Mail: 
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