
Ups... er der noget galt?

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 mod-
taget varen retur behandler vi den hurtigst muligt. Pengene vil automatisk tilbageføres på samme kort der er betalt 
med eller tilgodebevis laves hvis dette ønskes. 

BEMÆRK: Ved returnering skal varen være ubrugt og skal sendes retur med original emballage. Vi tager selvfølgelig 
forbehold for at varen har været åben og at emballage kan være beskadiget.   
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Udfyld returseddel Pak dine 
returvarer

Aflever på posthus Få pengene retur

Så simpelt er det:

Sæt returlabel 
på pakken*

Returlabel: 
Returlabel kan bruges i alle danske GLS pakkeshop. Sæt returlablen på returpakken, og aflever den hos din nærme-
ste GLS pakkeshop. Vælger du selv at sende pakken, og den sendes som brev, er der ingen erstatning ved bortkomst. 
Pakker der sendes uden omdeling eller med efterkrav, nægtes modtagelse. 

*Det koster 39,- kr at bruge returlablen, som vil blive modregnet i de penge du skal have retur. 

Find GLS pakkeshop: 
Du kan finde din nærmeste GLS pakkeshop ved at gå ind 
på goo.gl/nKieX7

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

Åbningstider: Man-fre kl 09.00-16.00
Find GLS pakkeshop



Kommentarer til bestillingen

jeg ønsker at: (sæt kryds)

Få et tilgodebevis.

Få pengene retur.
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kontaktoplysninger:
Ordrenummer: Telefon:

Dette står på din ordrebekræftelse, faktura og pakkeseddel. Et nr. vi kan kontakte dig på hvis nødvendigt. 

1. Forkert størrelse

2.. Varen lever ikke op til forventning 4. Varen ser anderledes ud end 
   på billedet

3. Reklamation

jeg ønsker at returnere følgende:
Udfyld venligst for alle varer

Varenavn                                        Antal    Bemærkning

(sæt kryds)returårsager:
5. Anden årsag:

Returseddel

Vedlæg denne seddel i pakken når du sender varen retur

For at vi kan behandle din returnering hurtigst 
muligt bedes du udfylde nedenstående skema.


