
Returskjema
Avsender:

Kundenummer:

Dato:

Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor og send den for godkjenning til L-SHOP-TEAM på e-post: 
info@l-shop-team.no 

NB: Husk at du må sende inn dette skjemaet til oss for godkjenning før du sender varene i retur!  
Returnerte varer som ikke har et nummerert «Godkjent returskjema» vil bli avvist og returnert til avsender.  

Varene er levert med følgeseddelnr. : 
Returseningen inneholder         alle varer /         noen av varene på ovennevnte følgeseddel. 

INFORMASJON OM RETUREN:    

Antall kasser :

Ca. vekt per kasse :

Hvis returen skyldes en feil hos L-SHOP-TEAM:

 Feil produkt

 Feil størrelse

 Feil farge

 Skade på produktet

 Andre årsaker

Hvis returen ikke skyldes en feil hos L-SHOP-TEAM:

 Vi bestilte feil vare

 ÄProduktet er ikke som forventet / passer ikke 

 Vi har ikke lenger behov for vareprøven

 Andre årsaker

Hvis årsaken til returen skyldes en feil hos L-SHOP-TEAM: Vi ordner gjerne med forsendelsen av returvarene. 
Hvis du ønsker å ordne forsendelsen selv må du ikke sende pakken som postoppkrav, da disse automatisk vil bli avvist 
i varemottaket vårt. Vi refunderer alle normale fraktkostnader (ikke express, kurér e.l.). Når returen er godkjent av oss vil 
du motta en kreditnota på verdien av varene samt eventuelle fraktkostnader. 

Hvis årsaken til returen IKKE skyldes L-SHOP-TEAM: Du må selv sende varene i retur. Vær oppmerksom på at du 
ikke kan sende pakken som postoppkrav, da disse automatisk vil bli avvist i varemottaket vårt. Retur av varer må skje 
senest 14 dager etter levering. Varene må være ubrukt. Skjorter uten original emballasje og undertøy tas ikke i retur. Ek-
spedisjonsgebyret utgjør 25 prosent av fakturabeløpet. Etter at vi har mottatt de returnerte varene vil du få en kreditnota 
fratrukket 25 prosent i ekspedisjonsgebyr (minimumsbeløp NOK 150,00). Fraktkostnadene refunderes ikke.

V20190528-NO 2019

Nr.:
(Fylles ut av L-SHOP-TEAM)

Beskrivelse av skaden / andre årsaker / beskjed til oss:


