RETURNERING AF VARER
BENYTTER DU DEN VEDLAGTE RETURLABEL MODREGNES 39,- KR. I DIN TILBAGEBETALING

SÅDAN RETURNERER DU:
Du har altid 60 dages fuld returret. Vi kan ikke ombytte, men ønsker du varen i en anden farve/størrelse, bedes du oprette en ny
ordre på www.ny-form.com. Vi sender din nye ordre med det samme. Returvarer krediterer vi, når vi har modtaget og godkendt
dem. Har du flere returpakker, må du gerne sende dem i samme pakke, husk blot at vedlægge alle udfyldte retursedler.
Se ny-form.com/faq, hvis du vil vide mere.

ANGIV RETUR ÅRSAG
Udfyld ordrenummer, antal, varenummer, modelnavn samt returkode nedenfor.
RETURNERING				

KODE

RETURFRAGT

VEDR. REKLAMATION		

For stor i størrelsen

1

39 kr.*

Defekt lynlås

For lille i størrelsen

2

39 kr.*

Hul i materiale

Produktet svarer ikke til mine forventninger

3

39 kr.*

Defekt syning

Fortrudt købet

4

39 kr.*

Plet på ubrugt vare

Forkert produkt leveret

5

0 kr.

Reklamation - Udfyld årsag til højre

6

0 kr.

SÆT X

Andet:
VED GODKENDT REKLAMATION ØNSKER JEG**:
Pengene retur

Ombyt til ny (hvis muligt)

* Hvis du benytter den vedlagte returlabel modregner vi 39 kr. i tilbagebetalingen.
** Vi behandler reklamationer 1-3 hverdage efter modtagelsen. Såfremt vi kan udbedre fejlen, gør vi det, og sender varen retur til dig.
Ved afvist reklamation vil du blive kontaktet direkte pr. mail.

ORDRENR.: ________________________
ANTAL

VARENR.

NAVN

RETURKODE

BEMÆRKNINGER:

Vidste du, at du også kan returnere din ordre i en af vores mange butikker?

Du har stadig 60 dages fuld returret og hele 366 dages bytteret i butikkerne. Se alle vores butikker på www.ny-form.com/butikker.
Ikke alle varer føres i alle butikker, vi kan derfor ikke garantere, at butikkerne kan ombytte til ønsket størrelse eller farve.
CVR. 10036925
Kundeservice
info@ny-form.com
Tlf. 70 25 51 52
Chat fra 8.00-16.00

Retur adresse
NY FORM A/S
Petersmindevej 8
6000 Kolding

