
JEG VIL RETURNERE FØLGENDE VARER (FYLL I ANTALL OG ÅRSAK):

KONTONR:

ARTIKKELNR STØRRELSE BESKRIVELSE PRIS ANTALL

JEG VIL BYTTE TIL:

JEG HAR BETALT VIA POSTOPPKRAV ELLER BETALT FAKTURAEN OG VIL HA PENGENE 

ARTIKKELNR STØRRELSE BESKRIVELSE PRIS RETURNERT 
ANTALL

RETUR - 
ÅRSAK

TILBAKEBETALT TIL FØLGENDE KONTONUMMER:

KOMMENTAR:

VILKÅR FOR RETUR:

Care of Carl tilbyr fri retur når du benytter deg av returfraktetiketten som lå vedlagt i pakken.
Varen må være i samme skikk som når du fikk den og skal returneres
sammen med originalforpakningen, inklusive eventuelle etiketter, plastposer og esker (også 
skoesker).

BETALING OG TILBAKEBETALING:

DELBETALING

FAKTURA:

Din saldo oppdateres i løpet av 2 uker.

Når vi mottar din retur oppdaterer vi fakturaen og mailer 

POSTOPPKRAV

og du betaler inn det som eventuelt står igjen å betale.

Tilbakebetaling skjer til det kontonummeret du har oppgitt til oss. 
Betales tilbake i løpet av 2 uker.

KORT OG INTERNETTBANK
Vi setter inn pengene igjen på ditt kort/din konto i løpet av 2 uker.TRINN FOR TRINN GUIDE:

2. Pakk varen(e) godt inn. Det er du som er ansvarlig for at varen er godt beskyttet under
    transporten til oss. Du kan benytte deg av den emballasjen varen kom i fra oss eller
    lignende emballasje. Varer som hadde egen emballasje fra oss (f.eks. sko) skal ligge                  
    i emballasjen de kom i når de returneredes til oss.

Undertøy byttes ikke.

Du kan returnere dine varer til Care of Carl i løpet av 14 dager og få pengene tilbake.

3.  Klistre den vedlagte returfraktseddelen utenpå pakken

4.  Levere pakken på et av Postens utleveringssteder (dersom du fikk pakken
      levert i postkassen din kan du legge returen i nærmeste postkasse).

1. Fyll ut denne returseddelen og legg den sammen med varen(e) du ønsker å returnere.

den nye oppdaterte fakturaen til deg 

RETURSEDDEL

ORDREADRESSE:

BETALINGSMÅTE

RETURÅRSAK/FORKLARING: 1  FOR LITEN STØRRELSE

2  FOR STOR STØRRELSE

3 FOR SEN LEVERING

4 MISFORNØYD MED PASSFORM

5 MISFORNØYD MED FARGEN

6 MISFORNØYD MED KVALITET

7 FEILLEVERING

8 REKLAMASJON

9 ANNET

BYTT VARE RASKT:

1. Legg en ny ordre på www.careofcarl.no

2. Fyll i ditt nye ordrenummer

3. Fyll i antall og returårsak for de varer du returnerer i skjema 
nedenfor og følg instruksjonene der.

ORDRENR: KUNDENR:


