1000 tak fordi du har valgt at handle hos Shirtstore.

Det er meget vigtigt for os, at du er tilfreds med din handel. Vi håber derfor at du kontakter os, hvis
der er noget ved din bestilling, som du ikke er helt tilfreds med.
For at du skal få glæde af dit nye tøj så længe som muligt, er det vigtigt at du følger vores vaskeråd.

Vend vrangen ud ved vask
Vask ved 40 grader
Lad tøjet hængetørre
Anvend ikke blegemiddel
Stryg ikke direkte på printet

Det er ikke altid lige let at købe tøj via internettet.

Det er ikke altid lige let at købe tøj via internettet.
Man kan hverken føle, prøve eller få et ordentligt kig på tøjet. Derfor er det virkelig vigtigt for os,
at kvaliteten af tøjet altid er meget høj. Vi går derfor aldrig på kompromis med kvaliteten! Vi køber
altid ind fra de bedste producenter, som udfører streng control med produktionens forskellige faser.
Ikke kun når det gælder tøjets kvalitet, men også det sociale ansvar i forbindelse med production af
tøjet. Vores tøj er certificeret med Økotex Standard 100. Det betyder at tøjet er testet og godkendt
for farlige stoffer.
Vi håber snart at se Jer!

Returseddel på bagsiden.
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OMBYTNING / RETURSEDDEL

RETURADRESSE
Shirtstore
C/O Hybris AB
Genvägen 1
231 62 Trelleborg
Sweden

ORDRENUMMER
EFTERNAVN
FORNAVN
ADRESSE
POSTNUMMER OG BY
MOBILNUMMER
E-MAIL ADRESSE
Ombytning af vare
Gem og anvend dit tilgodehavende som betaling af dit næste køb (gælder varer)
Overfør tilbagebetalingen til mit kreditkort

(sker altid ved kortbetaling)

Ret min faktura
Overfør tilbagebetalingen til følgende bankkonto
KONTOINDEHAVER
KONTONUMMER
CLEARINGNUMMER
BANK
Udfyld venligst med alle informationer, så vi kan håndtere din returvare så hurtigt som muligt.

Tilbagebetaling sker som kredit på din PayPal-konto
PAYPAL E-MAIL
Noter venligst din e-mail adresse til din PayPal-konto, som du har betalt med her.

RETURVARE
Varenummer					

* 1. For stor

2. For lille

3. Kan ikke lide varen

Navn				

4. Varen ser ikke ud som på billedet

5. For sen levering

Farve

Størrelse

Antal

Årsag*

6. Andet

JEG VIL BYTTE TIL EN ANDEN VARE
Varenummer					

Navn				

Farve

Størrelse

Antal

Jeg vil ikke bytte til en anden vare

CHECKLISTE
1. Udfyld retursedlen med alle informationer
2. Pak omhyggeligt returvarerne så de ikke tager skade af transporten
3. Sæt tilstrækkelig porto på returpakken
4. Returvarer som er sendt uden tilstrækkelig porto, bliver ikke modtaget.
5. Håndteringen af returvaren kan tage op til 30 dage.
SPØRGSMÅL
Kontakt venligst vores kundeservice
Tel. 36 96 89 70. Eller send en e-mail til
kundeservice@shirtstore.dk
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