Kære _________________________
Dette er din retur/bytte blanket, som du skal benytte såf remt du ønsker
at returnere produktet til nibucopenhagen.com.
Du bedes returnere produktet ubrugt,
i original emballage samt forsvarligt indpakket.

Ordrenr: _______________________________________________________________________________
Dato: ___________________________________________________________________________________
DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER:
Navn: ___________________________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________________
By/Land: _________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________
Tlf. nr. ___________________________________________________________________________________

Stylenavn

Størrelse

Pris

Jeg ønsker at ombytte
til følgende størrelse

Ønsker beløbet retur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BYTTE OG RETURREGLER FOR NIBUCOPENHAGEN.COM
Du er altid velkommen til at returnere dine varer i op til 90 dage efter, du har modtaget din pakke.
Såfremt du ønsker beløbet returneret, vil dette blive tilbagebetalt til samme betalingsmåde som du benyttede ved køb.
Det er vigtigt at din returpakke er pakket forsvarligt ind ved returnering.
Returnering med GLS.
Ved returnering til nibucopenhagen.com står du selv for at returnere pakken til os, det er muligt at købe en GLS returlabel via
nibucopenhagen.com på dette link: https://nibucopenhagen.com/da/product/returlabel-til-gls

SÅDAN RETURNERER DU:
1:

Udfyld retursedlen, og noter om du ønsker pengene retur eller om du ønsker at ombytte til en anden størrelse.

2: Følg dette link for at købe en returlabel til GLS. Du er også velkommen til at benytte andre fragtudbydere,
det er dog vigtigt at returpakken leveres direkte til vores returadresse: Nibu Copenhagen
Kanalholmen 16L
2650 Hvidovre

3:

Du kan printe din returlabel, og påsætte denne på din returpakke.

Danmark

Derefter aﬂeverer du returpakken hos en GLS pakkeshop. Vi anbefaler du får en kvittering for modtagelse.
4:

Når vi har modtaget din returpakke retur, bestræber vi os på at behandle denne hurtigst muligt,
der kan dog være op til 10 hverdages ekspeditionstid.

VI HÅBER SNART AT SE DIG HOS NIBUCOPENHAGEN.COM IGEN.
DU ØNSKES EN FANTASTISK DAG.
Oplysninger om nibucopenhagen.com
Nibu Copenhagen/Essora ApS
Kanalholmen 16L
2650 Hvidovre
Danmark

Info@nibucopenhagen.com
Tlf. nr. +45 31 20 84 69
CVR: 31865727

