
RETURSEDDEL  
For at kunne behandle din returnering hurtigst muligt, bedes du udfylde nedstående skema.

SÅDAN RETURNERER DU 
Du har altid 30 dages fuld returret. Vi har ikke mulighed for at ombytte, men ønsker du varen i en anden 
farve eller størrelse, bedes du oprette en ny ordre på Fit4fight.dk.
Vi sender derefter din nye ordre afsted med det samme. Har du flere returvarer, må du gerne sende 
dem i samme pakke. Du skal blot huske at vedlægge alle udfyldte retursedler. 

BENYTTER DU DEN VEDLAGTE RETURLABEL  
MODREGNES 39,- KR I DIN TILBAGEBETALING

KONTAKTOPLYSNINGER
 Ordrenummer:  Telefon:

Står på ordrebekræftelse

ANGIV RETUR ÅRSAG
Returnering Returkode Returfragt

Forkert størrelse 1 39,-

Svarer ikke til forventning 2 39,-

Fortrudt køb 3 39,-

Forkert produkt leveret 4 0,-

Reklamation - Udfyld nedstående 5 0,-

JEG ØNSKER AT RETURNERE FØLGENDE
Returnering Antal Returkode

Vi gør opmærksom på, at vi ikke forholder os til yderligere  
håndskrevne noter/bemærkninger på retursedlen.

JEG ØNSKER AT ( SÆT KRYDS )

Få et tilgodebevis

Få pengene retur



HAR DU MODTAGET NOGET FORKERT, ELLER ER DU IKKE TILFREDS ?
Udfyld denne returseddel, vedlæg den i pakken, og aflever pakken ved din nærmeste GLS pakkeshop. 

Efter vi har modtaget varen retur, behandler vi den hurtigst muligt. Pengene vil automatisk blive tilbage-
ført på samme kort som er brugt til betalingen. Der kan laves tilgodebevis hvis dette ønskes.

Ved returnering skal varen være ubrugt, og den skal helst returneres i ubrudt emballage.  
Vi tager selvfølgelig forbehold for at varen har været åben, og emballagen kan være beskadiget.

RETURLABEL
Returlabelen kan bruges i alle danske GLS pakkeshops. Sæt labelen på varen, og aflever den hos din 
nærmeste GLS pakkeshop. Vælger du at sende retur pr. brev, er der ingen erstatning ved bortkomst. 

Genbruger du emballagen, skal den nye label dække den gamle label. Pakker der sendes uden  
omdeling eller på efterkrav nægtes modtagelse.

KONTAKT
Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os på: 

TLF. 45 32 12 18 12    E-mail: info@fit4fight.dk

Vidste du, at du kan returnere dine varer i vores butik:  
Fit4Fight - Hasselager Stationsvej 2 - 8361 Hasselager


