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A87SK

uarantee

1A87SK

Garanteret
tilfredshed for livet
Customer Service
Vores garanti til dig: Hvis dit produkt ikke lever op til vores
kvalitetsløfte, kan du til enhver tid få det byttet!*

Guarantee

Customer Service

Return
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* Gælder kun ombytning til et identisk eller lignende produkt fra sloggi. Ombyttes ikke til kontanter. Der kan kun
foretages ombytning i lande, der forhandler EverNew-produkter. Ingen lovpligtige garantirettigheder vil blive påvirket
af garantien for sloggi EverNew og skal på sædvanlig vis gøres gældende over for salgsstedet.
Inter-Triumph Marketing GmbH forbeholder sig ret til at udelukke visse personer fra at gøre brug af
denne kampagne og kan til enhver tid annullere den i tilfælde af misbrug.
** Der kan gå op til 30 arbejdsdage

EVERNEW – RETURBLANKET
Har du spørgsmål?
Ring : 49 12 14 20
Send en e-mail til os : nordicorders@triumph.com
1. Købers kontaktoplysninger
Navn
Adresse
By
Postnr.

Email
Telefon

2. Anfør de varer, du returner (inklusive model), samt årsag
TAI

Garantikode
-

HIPSTER

-

-

(16 cifre - Står på dit personlige garantibevis
der lå inden i original emballagen)

MIDI

Farve

MAXI

Størrelse

Årsag(er) til returnering
1. For lille
2. For stor
3. Jeg bryder mig ikke om farven
4. Jeg bryder mig ikke om stoffet
5. Jeg bryder mig ikke om modellen
6. Materialeegenskaber
7. Pilling

8. Falmen
9. Defekt linning
10. Defekt søm
11. Forkert størrelse
12. Er ikke behagelig at
have på
13. Anden årsag

3. Skal varen returneres eller ombyttes?
Jeg vil gerne have den byttet (sæt kryds i det relevante felt):
Samme vare

En lignende vare
fra sloggi

(Bemærk: Enkelte farver
kan være udsolgt)

(Sæt kryds i det relevante felt)

Størrelse

Farve

Hvid
Sort/mørk
Jeg har ingen
præferencer

MINI

TAI

MIDI

MAXI

Størrelse
4. Kommentarer:

Brug klar tape til at sætte returetiketten fast på æsken.
RETURETIKET

Sæt korrekt porto på

Triumph International Textil a/s
Frydenlundsvej 30, Bygning H, 1. sal
2950 Vedbæk
Denmark

5. Vedlæg returblanketten sammen med den
sloggi-vare, du vil returnere, samt dit personlige
garantibevis indpakket i en tæt æske. Sæt returetiketten på æskens yderside, og returner den via
en UPS-speditør, eller send som forsikret post.

EVERNEW – RETURBLANKET
Har du spørgsmål?
Ring : 49 12 14 20
Send en e-mail til os : nordicorders@triumph.com
1. Købers kontaktoplysninger
Navn
Adresse
By
Postnr.

Email
Telefon

2. Anfør de varer, du returner (inklusive model), samt årsag
NON WIRED BRA

Farve

Garantikode
-

-

Årsag(er) til returnering

-

(16 cifre - Står på dit personlige garantibevis
der lå inden i original emballagen)

Størrelse

1. For lille
2. For stor
3. Jeg bryder mig ikke om farven
4. Jeg bryder mig ikke om stoffet
5. Jeg bryder mig ikke om modellen
6. Materialeegenskaber
7. Pilling

8. Falmen
9. Defekt linning
10. Defekt søm
11. Forkert størrelse
12. Er ikke behagelig at
have på
13. Anden årsag

3. Skal varen returneres eller ombyttes?
Jeg vil gerne have den byttet (sæt kryds i det relevante felt):
En lignende vare
fra sloggi

Samme vare

NON WIRED BRA

Farve

(Bemærk: Enkelte farver kan være udsolgt)

Hvid
Sort/mørk
Jeg har ingen
præferencer

Størrelse

Størrelse
4. Kommentarer:

Brug klar tape til at sætte returetiketten fast på æsken.
RETURETIKET

Sæt korrekt porto på

Triumph International Textil a/s
Frydenlundsvej 30, Bygning H, 1. sal
2950 Vedbæk
Denmark

5. Vedlæg returblanketten sammen med den
sloggi-vare, du vil returnere, samt dit personlige
garantibevis indpakket i en tæt æske. Sæt returetiketten på æskens yderside, og returner den via
en UPS-speditør, eller send som forsikret post.

EVERNEW – RETURBLANKET
Har du spørgsmål?
Ring : 49 12 14 20
Send en e-mail til os : nordicorders@triumph.com
1. Købers kontaktoplysninger
Navn
Adresse
By
Postnr.

Email
Telefon

2. Anfør de varer, du returner (inklusive model), samt årsag
MIDI

MAXI

SHORT

Garantikode
-

LONGLONG

-

-

(16 cifre - Står på dit personlige garantibevis
der lå inden i original emballagen)

Farve

Årsag(er) til returnering
1. For lille
2. For stor
3. Jeg bryder mig ikke om farven
4. Jeg bryder mig ikke om stoffet
5. Jeg bryder mig ikke om modellen
6. Materialeegenskaber
7. Pilling

Størrelse

8. Falmen
9. Defekt linning
10. Defekt søm
11. Forkert størrelse
12. Er ikke behagelig at
have på
13. Anden årsag

3. Skal varen returneres eller ombyttes?
Jeg vil gerne have den byttet (sæt kryds i det relevante felt):
Samme vare

En lignende vare
fra sloggi

(Bemærk: Enkelte farver
kan være udsolgt)

(Sæt kryds i det relevante felt)

Farve

MAXI

SHORT

LONGLONG

Hvid
Sort/mørk
Jeg har ingen
præferencer

føres kun i sort

Størrelse

MIDI

Størrelse
4. Kommentarer:

Brug klar tape til at sætte returetiketten fast på æsken.
RETURETIKET

Sæt korrekt porto på

Triumph International Textil a/s
Frydenlundsvej 30, Bygning H, 1. sal
2950 Vedbæk
Denmark

5. Vedlæg returblanketten sammen med den
sloggi-vare, du vil returnere, samt dit personlige
garantibevis indpakket i en tæt æske. Sæt returetiketten på æskens yderside, og returner den via
en UPS-speditør, eller send som forsikret post.

