Tack så hjärtligt för att ni valde att handla hos oss på Shirtstore.

Att du blir nöjd med ditt köp är mycket viktigt för oss. Vi ber därför dig att höra av er till oss om det
skulle vara något med din beställning som du inte är nöjd med.
För att du ska få längsta möjliga glädje av dina nya kläder är det viktigt att du följer våra tvättråd.

Vänd plagget ut och in vid tvätt.
Tvätta i 40 grader.
Låt plagget dropptorka.
Använd inte blekningsmedel.
Stryk aldrig direkt på trycket.

Att köpa kläder på internet är inte alltid så lätt.

Man kan varken känna, test eller se kläderna på riktigt. Därför är det oerhört viktigt att kvalitén på
våra varor är mycket hög. Vi tummar aldrig på kvalitén! Vi köper endast in kläder från de bästa
tillverkarna som håller hård kontroll på tillverkningen i alla moment, inte bara kvalitén på plagget
utan även socialt ansvar. Våra kläder är certifierade enligt Oekotex Standard 100. Detta innebär
att kläderna är testade och godkända för farliga substanser.
Vi hoppas på ett snart återseende!
Vännerna på Shirtstore

Retursedel på baksidan.

SE

BYTE / RETURFORMULÄR

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

ORDERNUMMER
EFTERNAMN
FÖRNAMN
GATUADRESS
POSTNUMMER/POSTORT
MOBILNUMMER
E-MAILADRESS
Byte av produkt
Spara beloppet som kredit för framtida beställning (värdekod)
Återbetala produktens värde/skillnaden till mitt kreditkort

(Alltid vid kortbetalning)

Korrigera min faktura
Återbetala produktens värde/skillnaden till följande bankkonto
KONTOINNEHAVARE
KONTONUMMER
CLEARINGNUMMER
BANK
Vänligen fyll i fullständig information ovan så vi kan behandla din retur snabbt och lätt.

Återbetalning av produkten värde/skillnad som kredit på ditt PayPal-konto
PAYPAL E-POST
Vänligen skriv e-postadressen till ditt PayPal-konto, som du har betalat med här.

RETURVARA
Artikelnummer					

* 1. För stor

2. För liten

3. Gillade inte produkten

Namn				

4. Produkten såg annorlunda ut på bilden

5. För sen leverans

Färg

Storlek

Antal

Anledning*

6. Annat

VILL BYTA TILL
Artikelnummer					

Namn				

Färg

Storlek

Antal

Jag vill inte byta.

CHECKLISTA
1. Returformuläret fullständigt ifyllt
2. Packa produkterna för retur väl
3. Frankera paketet tillräckligt
4. Returer som inte har frankerats med tillräckligt porto tas ej emot
5. Vänligen tillåt upp till 30 dagar för hantering av returer
FRÅGOR?
Vänligen kontakta vår kundservice
Tel. 0410-35 35 00 eller skicka ett e-mail till
kundtjanst@shirtstore.se
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