
RETURSEDDEL 
Udfyld formularen nedenfor og send denne følgeseddel (eller kopi heraf) sammen med forsendelsen.  
For at vi kan accepterer et byte eller returnering, skal produktet tilbageleveres I original emballage, tags 
må ikke være taget a fog hygiejne beskyttelses skal være I badedragterne. Hvis dette ikke er tilfældet kan 
vi hverken byte eller give penge retur for produktet. 

BYTTE 
Det er ikke altid let at finde den rigtige størrelse, model eller farve. Hvis du ikke er helt tilfreds, er det naturligvis  muligt at få den 
byttet til en anden. Hvis du ønsker at ændre størrelse, farve og eller model skal du anfører dette længere nede. Du betaler for 
tilbageleveringen til os og vi sender fragtfrit det ønskede produkt retur. 

EXPRESSBYTTE 
Hvis byttet haster, er du velkommen til at foretage et expressbytte. For at foretage et expressbytte skal du bastille de nye 
produkter via hjemmesiden, og derefter sende dem, som du ønsker at bytte tilbage til os med denne returseddel. Det er vigtigt at 
du husker at marker afkrydsningsfeltet med expressbytte og samtidigt give dit nye ordrenummer. Vi vil efter modtagelsen af 

returpakken, sende din nye ordre til dig. 

RETUR 
Hvis du ikke er helt tilfreds med produktet, er du velkommen til at returnere produktet til os med denne returseddel udfyldt. Når 
vi har modtaget det eller de produkter du ønsker at refundere, vil vi refundere pengene til dit kort, eller hvis du har valgt at betale 

på faktura, vil vi annullere denne. 

REKLAMATION 
Hvis tilfældet er at der er en fejl på produktet, eller at det er gået I stykker kort efter modtagelsen, skal du udfylde retursedlen 
med en beskrivelse af skaden og hvordan den er sket. Efter modtagelsen vil vi se på sagen og vende tilbage til dig. 

□ BYTTE □ RETUR

□ EXPRESSBYTTE □ REKLAMATION

ORDRENUMMER 

EXPRESSBYTTE ORDRENUMMER 

 NAVN PÅ PERSONEN DER HAR BESTILT ORDREN 

RETURNERE: 

   PRODUKT    FARVE  STØRRELSE                         

ERSTATTES AF: 
PRODUKT        FARVE  STØRRELSE 

RETURADRESS 
TYR Shop
Mörnersgatan 3B  
582 25 Linköping 
SWEDEN

KUNDTJÄNST 
Ved spørgsmål, kontakt venligst vores kundeservice på 
info@tyrnordic.com eller +46 455-33 93 20  www.tyrdanmark.dk 




