AND · PA N TS
Varenavn/produkt:

Bytte til str.:

ORDRE ID:

Tilbagebetaling:

UDFYLD HER

Bemærkninger:

Tilbagebetaling
Vælg venligst en af følgende metoder for tilbagebetaling. (Benyttes, hvis du enten
skal have pengene tilbage, eller den vare der ønskes byttet til er udsolgt):
Jeg har betalt med Visa, MasterCard, Dankort, PayPal, ViaBill eller MobilePay og ønsker pengene indsat på samme konto.
Jeg vil gerne have et gavekort, der svarer til de returnerede varers værdi.
Du vil modtage gavekortet på mail så snart din returvare(r) er færdigbehandlet.

Ombytning/Returnering

Brug for hjælp?
Kontakt endelig vores
kundeservice, hvis du har
spørgsmål.
Mail:
info@andpants.com
Kundeservice åbningstider:
Man. - Fre 08:30 - 14:30
Telefon nr.:
+45 53 609 900

Du skal gøre følgende, når du skal ombytte/returnere din(e) vare(r):

Leveringsadresse
1.
2.
3.

4.
5.

Tag returfragtsedlen op af pakken “Return Drop-off”
Udfyld denne returformular og vedlæg den vare(r), der skal ombyttes/returneres
På din faktura er der i nederste hjørne en QR-kode, som også er et klistermærke. Dette klistrer du uden på pakken, som du skal sende retur. (NB: DETTE
ER IKKE RETURFRAGTSEDLEN)
Klister “Return Drop-off” Label uden på pakken, der skal sendes retur. (Det er
den, hvor din - samt vores adresse står på)
Send pakken på dit lokale posthus

Send dine returvarer til
følgende adresse:
AndPants
Søndergade 3
8600, Silkeborg
Danmark

Der er 14 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen.

OBS!
Vi tilbyder gratis fragt og ombytning. Desværre ikke retur - når vores returfragtseddel bliver benyttet til returnering trækker vi 50,- fra returbeløbet. Dette gør vi for at gøre returneringen mere effektiv og lettere i form af at vores kunder ikke
selv skal have pungen op af lommen for at sende varer retur til os. Det er også din sikkerhed for dækning af varen, hvis
den skulle forsvinde eller blive beskadiget under forsendelsen.
Hvis du selv står for returomkostningerne, så refunderer vi naturligvis det fulde beløb.

