Bytte of returskjema
Retur av vare
Larsmonsen.no har 365 DAGERS ÅPENT KJØP. Hvis du angrer på kjøpet eller deler av kjøpet, sender du varen(e) i retur til oss.
Kortbetaling: Pengene vil bli refundert til kortet som er benyttet ved kjøp.
Faktura: Ved delvis retur betaler du restbeløp på original faktura, og ved retur i sin helhet vil faktura annulleres. Hvis du
allerede har betalt faktura, vil Klarna ta kontakt med deg angående ønsket oppgjør.
Delbetaling: Samme vilkår som «Faktura» (se overnfor) gjelder ved delbetaling.

Bytte av vare
Det er selvsagt ikke noe problem å få byttet hvis en eller flere varer ikke skulle passe. Varen kan ikke være brukt, og må befinne seg
i original emballasje, samt med alle merkelapper. Vi gjør oppmerksom på at bytte gjelder KUN annen størrelse/farge. Ønske om
annen vare: Benytt deg av vår kundefordel 365 dagers åpent kjøp, og send varen i retur vedlagt dette skjema. Gitt vare vil bli
kreditert så snart varen ankommer vårt lager. Videre bestiller du ønsket vare i vår nettbutikk for å sikre deg ønsket vare.

Bytte og retur I vår butikk
Du kan byte varer som er kjøpt I vår nettbutikk, også I våre butikker. Dette gjelder KUN byte av størrelse/farge.
Ønsker du en annen vare, vil returnert vare bli kreditert slik at du kan kjøpe ønsket vare over disk.

Person og ordreinformasjon:
Webordrenummer:
Fornavn/Etternavn:
Postnummer/sted:
Telefonnummer:
Epostadresse:

Bytte av størrelse/farge
Fyll ut feltene nedenfor om du ønsker å byte størrelse/farge på en vare.

Jeg ønsker å returnere
Varenummer

Størrelse

Farge

Jeg ønsker å bytte til
Antall

Varenummer

Størrelse

Farge

Antall

Ved skade eller feilsending:
Hvis pakken er skadet må det fylles ut skademelding FØR pakken tas ut av postkontoret. I det du signerer uthenting «bekrefter» du
at pakken er uskadet. Posten/Tollpost fraskriver seg da alt ansvar iht skadet emballasje/innhold.

Alle retur/bytter sendes til:

Dato:

Signatur:

Lars Monsen Gear AS
Tolder Holmers Vei 6 8003
Bodø

