DISPATCH
NOTE
RETURSKJEMA

Ditt navn og adresse

Ordrenummer:

Vennligst huk av riktig valg:

Produktinformasjon

Antall

*Returkoder : A = Passer ikke

|

B = Liker ikke utseendet

|

C = Skadet / defekt

|

Tilbakebetaling

D = Feil vare mottatt

Bytte

|

Korreksjon

Returkode*

E = Annet

Hvis du ønsker tilbakebetaling, skal vi gjennomgå og fullføre forespørselen din så snart som mulig
Hvis du ønsker bytte, vennligst spesifiser hva du vil bytte til:

(Vennligst inkluder navn, farge og produktkode på bytteproduktet)

RETURNS FORM
Order
Reference
:
Hvis du har
spurt om korreksjon
- hva vil du at vi skal gjøre?

Please tick as required

Item Description

Quantity

Refund

Exchange

Correction

Return Code*

Returnerer du utenfor returrett-perioden på 30 dager? (Vennligst merk: Det kan tilkomme kostnader på returer utenfor returretten på 30 dager hvis skaden ikke anses som feilproduksjon)
*RETURN CODES : A = POOR FIT | B = DON’T SUIT ME | C = DAMAGED / FAULTY | D = ORDER IS INCORRECT | E = I CAN’T SEE CORRECTLY
If you’ve asked for a refund we shall review and complete your request as soon as possible

Ekstra
If
you’ve informasjon:
asked for an exchange, please specify replacement frame:

(Please specify replacement frame, colour and lens options)

Hvis vi skal bytte/returnere solbriller til deg, må du si fra hvis adressen din ikke lenger er den samme som på bestillingen

If you’ve asked for a correction / repair, what would you like us to do?

(Please include a copy of your prescription when returning frames to us)

Returning outside 30 day no quibble period? (Please note : Outside this period repairs will incur a charge where the damage is not deemed to be a frame or lens fault)

Additional information :



If we’re exchanging, or returning frames to you, and your address has
changed please let us know

VENNLIGST MERK:

Returnerte eller byttede produkter MÅ være i samme stand som når du
mottok dem, uten riper eller andre tegn på bruk.
Ta av adresselappen til høyre og sett den på utsiden av esken. Ikke lim adresselappen på noen merkede produktesker! Legg solbrillene du vil returnere i
esken sammen med det ferdigutfylte skjemaet, og pass på at produktet er
godt beskyttet og boksen er godt forseglet.

IMPORTANT NOTES :

Please
peel deg
off the
prepaid
postage
labelsporingsnummer,
on the right andslik
attach
Vi anbefaler
å sende
returen
din med
at dutoerthe
outside
theeventuelle
package,tap
andavreturn
your glasses
to us
the
forsikretof
mot
eller skader
på pakken,
ogalong
at du with
beholder
completed form above (including your prescription if you believe there
kvitteringen fra Posten som bevis på returnert pakke. Vi kan dessverre ikke
is an issue with the lenses)
holdes ansvarlig for noen pakker som ikke kommer frem til oss, eller som
forsvinner
eller skades
under
forsendelse
fra deg
oss. proof of
We
recommend
you send
recorded
delivery
andtilobtain
purchase from the post office as we cannot be held responsible for any
items which we do not receive, or that are lost or damaged in the post.
Royal Mail offer a recorded delivery service should you wish to use this
rather than the provided pre-paid returns label, but please ensure bar
code remains visible.

Sunglasses Shop Returns
Units 2 & 3
Gemini House,
Hargreaves Road, Groundwell,
SWINDON. SN25 5AZ
UNITED KINGDOM

