www.mbtshop.dk
RETURSEDDEL

Ordrenummer:
Tak fordi du har handlet hos mbt-shoppen.dk. Vi håber, du bliver glad for din handel, men
ønsker du mod forventning at returnere dit køb, skal du være opmærksom på følgende
forhold:
Du har 14 dages fortrydelsesret fra varen er leveret. Udløber fortrydelsesfristen på en hel
ligdag, forlænges den til førstkommende hverdag. Du kan fortryde ved at returnere varen til
MBT Nordic. Jfr. Købeloven er det ikke nok at nægte modtagelse af varen.
Returnerer du varen, skal du kontakte MBT Nordic pr. mail, hvorefter vi fremsender retur
fragtlabel. Således kan du returnere varen gratis ved indlevering i en GLS Pakkeshop. Vi
accepterer ikke varer returneret uden forudgående aftale, og vi udbetaler ikke evt. udlæg for
fragt.
Kontakt:
MBT Nordic A/S - info@mbt-danmark.dk
Hvis du sender en vare tilbage, skal den være i samme stand, som da du modtog den.
Varen skal være ubrugt og ubeskadiget samt i original emballage. Mærkater, information og
lignende må ikke være fjernet fra hverken sko eller æske.
Pak venligst den originale æske ind i papir, en pose ell. lign. Labels m.m. må ikke sættes
direkte på den originale kasse.
Varen skal returneres senest den 14. dag efter din fortrydelse. Udover selve varen, som skal
være forsvarligt pakket, skal du vedlægge denne udfyldte returseddel.
Benytter du dig af fortrydelsesretten, vil du få dine penge tilbage senest 14 dage efter, vi har
modtaget besked om din returnering af varen. Pengene vil blive overført til din bankkonto. Vi
returnerer varens købspris og ikke leveringsomkostningerne. Varen kan ikke byttes i fysiske
butikker.
Oplys venligst kontonummer:

Årsag til returnering (sæt venligst kryds eller skriv nærmere forklaring)

		

varen passer ikke i størrelsen

		

varen svarer ikke til mine forventninger

		

varen er fejlbehæftet - beskriv venligst fejlen:

		

varen er forkert leveret i forhold til min bestilling

		

anden årsag - hvilken:

