
Kiitos paljon siitä että valitsitte ostaa tuotteita meiltä, Shirt Storesta. 

On meille erittäin tärkeää, että olet tyytyväinen ostoksiin. Pyydämme teitä siksi ottamaan yhteyttä 

meihin, jos on jotain tilauksesessasi johon et ole tyytyväinen.

Jotta saisit pisimmän mahdollisen nautinnon uudeista vaatteista, on tärkeää, että noudatat meidän 

pesuohjeita. 

Käännä vaate nurinpäin ennen pesua.

Pese 40 asteessa.

Anna vaatteen kuivua valumalla.

Älä käytä valkaisuainetta.

Älä koskaan silitä suoraan painatuksen pinnalle. 

Vaatteiden ostaminen verkossa ei ole aina helppoa. 

Ei voi tunnustella, kokeilla tai nähdä vaatteita kunnolla. Sen vuoksi on erittäin tärkeää että meidän 

tuotteiden laatu on erittäin korkea. Emme koskaan säästä laadussa! 

Ostamme vain vaatteet parhaista valmistajista, joilla on tiukassa valvonnassa tuotannon jokaiset 

vaiheet, eikä ainoastaan vaatteen laatu, myös niillä joilla on sosiaalista vastuuta. 

Meidän vaatteet ovat sertifioitu OEKOTEX Standardin 100 mukaan. Tämä tarkoittaa, että vaatteet 

ovat testattu ja hyväksytty vaarallisille aineille.

Toivomme, että näemme jälleen!

Ystävät Shirtstoresta
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VAIHTO / PALAUTUSLOMAKE
PALAUTUSOSOITE
Shirtstore
C/O Hybris AB
Genvägen 1
231 62 Trelleborg
Sweden

TILAUS NUMERO

SUKUNIMI

ETUNIMI

OSOITE

POSTINUMERO / POSTITOIMIPAIKKA

MATKAPUHELINUMERO

SÄHKÖPOSTIOSOITE

Tuotteen vaihto

Tallenna summa luottona tulevia tilauksia varten (arvokoodi)

Tuotteen arvon takaisinmaksu  / erotuksen luottokortilleni (aina korttimaksun yhteydessä)

Korjaa laskuuni

Tuotteen arvon takaisinmaksu / erotuksen seuraavalle pankkitilille

 TILINOMISTAJA

 TILINUMERO

 SELVITYSNUMERO

 PANKKI 
 

Hyvitys tuotteen arvosta / ero hyvitetään Payson/PayPal-tilille

 PAYSON/PAYPAL SÄHKÖPOSTI

Täytä kaikki ylläolevat tiedot, jotta voimme käsitellä palautuksesi nopeasti ja helposti.

Anna sähköpostiosoitteesi Payson/PayPal tilille, jonka kanssa olet täällä maksanut.

PALAUTUSTUOTE

        Tuotenumero       Nimi      Väri    Koko    Numero           Syy* 

* 1. Liian iso    2. Liian pieni     3. En pitänyt tuotteesta     4. Tuote näytti toisenlaiselta kuvassa     5. Myöhästynyt toimitus     6. Muu syy

HALUAN VAIHTAA TOISELLE TUOTTEELLE

         Tuotenumero       Nimi                    Väri Koko       Numero 

En halua vaihtaa. 

TARKISTUSLISTA
1. Palautuslomake on täytetty kokonaan
2. Tuotteet on pakattu kunnolla
3. Varusta paketti riittävin postimerkein
4. Palautusta ei vastaanoteta, jos sitä ei ole varustettu riittävin postimerkein
5. Ystävällisesti sallithan jopa 14 päivää palautusten käsittelyyn  

KYSYMYKSIÄ?
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme
Puh. (09) 23 16 36 18 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen
support@shirtstore.fi
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