
Tusen takk for at du valgte å handle hos oss her på Shirtstore. 
At du er fornøyd med ditt kjøp er veldig viktig for oss. Vi vil derfor be deg om å kontakte oss dersom det er 
noe vedrørende din bestilling du ikke er fornøyd med.

For at du skal få lengst mulig glede av dine nye klær, er det viktig at du følger våre vaskeanvisninger. 

Vreng plagget før vask

Vask ved 40 grader

La plagget lufttørke

Anvend ikke blekemiddel

Stryk aldri direkte på trykket

Å kjøpe klær over internett er ikke alltid så lett.  
Du har ikke muligheten til å kjenne på, prøve eller se klærne i virkeligheten. Nettopp derfor er det 
utrolig viktig at kvaliteten på våre varer er veldig høy. Kvalitet er topp prioritet hos oss! Vi kjøper 
kun klær fra de beste leverandørene som følger tett opp på alle områdene i produksjonsprosessen, 
ikke bare kvaliteten på plagget men også det sosiale ansvaret. Våre klær er sertifisert i henhold til 
Oekotex Standard 100. Dette innebærer at klærne våre er testet og godkjent for farlige substanser.

Håper at vi ses igjen snart!
Dine venner fra Shirtstore

Returseddel på baksiden NO



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

ORDRENR

ETTERNAVN

FORNAVN

GATEADRESSE

POSTNR / POSTBOKS

MOBIL

E-MAIL ADRESSE

Bytte produkt

Spar beløpet til bruk ved fremtidige bestillinger (kupongkode)

Tilbakebetal produktets verdi/differanse til mitt kredittkort (alltid ved kortbetaling)

Korriger min faktura

Tilbakebetal produktets verdi/differanse til følgende bankkonto

 KONTOINNEHAVER

 KONTONUMMER

 CLEARINGNUMMER

 BANK 
 

Tilbakebetaling av produktets verdi/differanse som kreditt på din PayPal-konto

 PAYPAL E-POST

Vennligst fyll ut all informasjon slik at vi kan behandle din retur så raskt og enkelt som mulig.

Vennligst fyll inn e-postadressen til din PayPal-konto som du har brukt til å betale med her.

RETURVARE

        Artikkelnr      Navn    Farge  Størrelse     Antall         Årsak* 

* 1. For stor    2. For liten     3. Likte ikke produktet     4. Produktet så annerledes ut enn på bildene     5. For sen levering     6. Annet

VILL BYTTE TIL

           Artikkelnr                 Navn                Farge       Størrelse  Antall 

Jeg vil ikke bytte

SJEKKLISTE
1. Returskjema fullstendig utfylt
2. Pakk produktet riktig før retur
3. Franker pakken tilstrekkelig (frimerker e.l.)
4. Returvarer som ikke er frankert med riktig porto tas ikke imot
5. Vennligst tillat opptil 30 dager for behandling av retursaker

SPØRSMÅL?
Vennligst kontakt vår kundeservice
Tlf: +46 410 35 35 00 eller sende en e-mail til
support@theshirtstore.no

NO


