
BY HEIN SHOES

Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J

KONTAKT OS

Telefon: 81 71 17 29
Email: shoes@byhein.dk

VORES ÅBNINGSTIDER

Man - tors: 10.00 - 17.30
Fredag: 10.00 - 18.00
Lørdag: 10.00 - 13:00

RETURSEDDEL
Hvorfor og hvornår skal du bruge denne returseddel?

Retursedlen er en stor hjælp for os - så vi kan give dig den bedst mulige service, 
hvis du ønsker, at ombytte din vare til en anden størrelse eller model, eller
hvis du fortryder dit køb og ønsker at benytte din 14 dages returret.

Ombytning af din vare
Hvis du ønsker at bytte din vare til en anden størrelse eller model, udfylder du formularen nederst på siden.
For at være sikre på at vi kan levere den nye vare til dig, er det en rigtig god idé, hvis du kontakter os på 
telefon eller email. 
Dette er den bedste måde, vi kan sikre os, at varen er på lager og samtidig sørge for, at varen bliver sat til side til dig.
Når vi har fået din vare retur, sender vi den nye vare til dig – ud fra de oplysninger vi har modtaget på retursedlen.

Fortryder du dit køb
Er varen alligevel ikke som forventet, har du altid ved By Hein Shoes 14 dages returret, fra den dag du modtog varen. 
Du sætter kryds i formularen nederst på siden i feltet ”Jeg fortryder mit køb og ønsker mine penge retur”.

Pengene retur til dig
Når du ombytter din vare til en anden type vare og til en anden pris end den oprindelige, er der to muligheder:
Den nye vare er billigere end den oprindelige – vi tilbagebetaler differencen til din konto og sender den nye vare til dig.
Den nye vare er dyrere end den oprindelige – her skal du gå ind på shoppen og købe den nye vare. Noter på retursedlen at du 
har købt en anden vare, og vi returnerer pengene på det oprindelig køb til din konto.
Fortryder du dit køb, returnerer vi pengene til din konto for den købte vare, når vi har modtaget din returpakke.
EEventuelle fragtomkostninger du selv har betalt, bliver ikke refunderet i forbindelse med en tilbagebetaling - Eksempelvis, hvis
du har betalt for, at få din pakke leveret på din privatadresse.

Returfragten til By Hein Shoes
Når du sender din vare retur til os i forbindelse med en ombytning, eller hvis du har fortrudt dit køb, skal du selv betale 
returportoen på den pågældende vare. HUSK, der er gratis ombytning og returnering i vores fysiske butik. 
Hvis du ombytter din vare, sender vi den nye vare til dig med samme slags fragt, som du valgte at benytte i forbindelse med din 
oprindelige ordre.
Dvs. blev den oprindelige ordre leveret til Post Danmark pakkeshop, så bliver den nye ordre også dette – fragtfrit for dig. 
(dog max. en om(dog max. en ombytning pr. ordre).

Sådan gør du:
• Udfyld vedlagte returseddel og vedlæg den forsendelsen, der skal retur til By Hein Shoes
• Vedlæg en kopi af din faktura
• Pak varen forsvarligt ind – husk, at skoæsker og de forskellige mærker og mærkater er en del af varen og derfor skal 
 ubeskadiget med retur
• Skriv vores adresse (og gerne din egen afsenderadresse) på pakken
•• Aever pakken på posthuset 

Størrelsen passer deværre ikke, send venligst en anden størrelse:

Jeg vil gerne ombytte til en anden (billigere) vare i denne størrelse:

Jeg returnerer min vare og har købt en anden (dyrere) vare - ordrenr.:

Jeg fortryder mit køb og ønsker mine penge retur

Ekstra kommentar:


