Kære Kunde,
Hos Godesko.dk og Netsko.dk yder vi 14 dages fuld returret, hvis du ikke skulle være tilfreds med din(e) vare(r).
Drejer det sig om en reklamation på en vare, se venligst punkt 4 nedenfor.
Når vi modtager din returpakke, vil beløbet blive tilbageført til det anvendte betalingskort inden for få dage. Du modtager mail
herom. Ønsker du at ombytte til en anden str. eller model, anbefaler vi at du foretager en ny bestilling for hurtigst ekspedition –
og for at være sikker på, at varen ikke bliver udsolgt.
Har du betalt med kontooverførsel, angiv venligst kontonr. her: ________ ___________________________________
Returnering: Udfyld venligst denne returseddel og vedlæg kopi af din faktura. Du skal returnere varen forsvarligt indpakket og i
original emballage. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis varen ikke returneres i samme stand, som du har modtaget den og
salgsværdien derved er forringet. Vælger du at anvende den vedlagte returporto bliver din pakke sendt forsikret retur til os med
PostDanmark. Denne service koster 59,00 kr., som vil blive fratrukket dit tilgodehavende. (Kan kun bruges i DK)
Obs! Anvender du anden forsendelse, så modtager vi ikke pakker sendt pr. efterkrav eller uden omdeling.

Returadresse (obs! Gælder ikke reklamationer):
Godesko.dk / Netsko.dk
v/Malle & Co
Birkelyngen 17
2680 Solrød Strand

Årsag til returnering:
For at kunne forbedre vores service vil vi bede dig udfylde nedenstående returkode.
REKLAMATION: Er den vare du har modtaget beskadiget, eller passer den ikke med det bestilte, bedes du kontakte vores
kundeservice på tlf.: 2268 7595 eller kundeservice@netsko.dk. Vent venligst med at returnere varen, til du har fået yderligere
besked fra os.
1. Varen passede ikke i str. – den var for stor
2. Varen passede ikke i str. – den var for lille
3. Jeg har fortrudt mit køb
4. Reklamation – kontakt os på: kundeservice@netsko.dk
5. Varen passede ikke med det bestilte – forkert vare modtaget

Fakturanr.: ________________________
Returkode

Vare

Størrelse

Stk.

Uddyb gerne yderligere:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

