
Tak fordi du handlede hos os!!

Kære kunde

Tak fordi du handlede hos os. 

Vi håber, at du er tilfreds med det du har modtaget, og at du har haft en positiv købsoplevelse i shoppen.

Har du brug for at returnerer / ombytte en eller flere vare(r), beder vi dig om at læse nedenstående 

igennem og udfylde bagsiden, således at vi kan behandle din returnering hurtig og problemfrit.

Ombytning / returnering af varer  / Julen 2017

Vi bytter julegaver helt frem til 28. februar 2018 (gælder for varer købt efter 1/11 2017). 

Emballagen 

Ved returnering af fodtøj i original kasse, må kassen ikke benyttes som afsendelsesmiddel, dvs. der må 

ikke må skrives eller klistres noget direkte på skokassen eller andet indvendig indpakning.

Det  som sendes retur, skal sendes enten i en yderpose / plastikpose eller i en kasse, hvorpå den 

medsendte label påklistres

Gratis returlabel ved ombytning

Den vedlagte forudbetalte returlabel kan bruges ved returnering af varer:

•Ombytning: Ved ombytning til en anden vare er det gratis at benytte den vedlagte returlabel.

•Fortrydelse af købet:  Ved ønske om at modtage penge retur for en eller flere varer, skal du selv betale for 

returfragten. Når du anvender den vedlagte returlabel modregnes 39 kr. i refunderingsbeløbet.

Vigtigt!

Den vedlagte returlabel er forberedt således, at du skal returnere med den transportør, der leverede din 

ordre. Valgte du at få leveret med Post Danmark skal der returneres med Post Danmark. Valgte du at få 

leveret med GLS skal der returneres med GLS. 

Vælger du en anden forsendelsesform end den vedlagte returlabel, sker dette helt for egen regning og 

risiko.

Husk altid en kvittering på indlevering af returpakken.

Købsforløbet bliver altid tilbageført til det betalingskort der er benyttet ifm. købet af sikkerhedsmæssige 

grunde. 

Ved brug af Mastercard og Visa Electron, kan der - iflg. Nets regler- gå op til 30 dage førend 

pengene gives retur, hvilket vi ikke har mulighed for at påvirke.

Returvarer sendes til:      Billigsport24.dk

Næstvedvej 15 E

4100 Ringsted



VARENR. KODE BYTTES TIL STR. PENGE TILBAGE

Sæt kryds

BEMÆRKNINGER

NAVN

ADRESSE

POSTNUMMER/BY

NAVN

DIN E-MAIL

ORDRENUMMER

TELEFON NR.

RETURNERING 
KUNDESERVICE 57 67 03 20, PÅ ALLE HVERDAGE KL. 8.00-15.00 

 

UDFYLD DENNE RETURSEDDEL OG VEDLÆG SEDLEN I RETURPAKKEN: 

NEDENSTÅENDE ADRESSE UDFYLDES KUN, HVIS RETURVARER SKAL SENDES TIL EN ANDEN ADRESSE END HVORTIL LEVERET- ELLER 

HVIS DER STÅR ET ANDET NAVN PÅ POSTKASSEN (C/O ADRESSE) 

BYTTE OG RETUR KODER 

1. For stor i størrelsen 

2. For lille i størrelsen 

3. Pasform ikke god 

4. Fejl i materiale 

5. Svare ikke til forventet 

6. Forkert varer 

7. Anden årsag – notér under bemærkninger 


