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RETURSEDDEL

76 23 22 10

Anytime
Nørregade 28, 7100 Vejle    

W eb:
E pos t:
T elefax:
T elefon:
C vr.nr.:

V arenummer Pris Ombyttes til 

For at sikre at din returnering eller ombytning kan blive behandlet 
hurtigt og e�ktivt, beder vi dig om at udfylde denne returseddel. 

Du har som kunde hos os, to muligheder når du skal returnere en varer. 
Først og fremmest kan du få pengene tilbage, hvis du har modtaget 
varen indenfor de seneste 14 dage. Den anden mulighed er at du blot 
sender varen til ombytning, igen indenfor 14 dage. 

Pris

V arenummer Pris

OMBYTNING

RETURNERING

Udfyldes hvis du ønsker at ombytte dit modtagene ur/smykke til et af de andre mange tusinde ure/smykker, vi har at vælge mellem. 

    Reg nr.                Konto nr.

Hvis forskellen i pris gør, at du skal betale mere, skal du overfører forskelsbeløbet til vores konto  Reg nr. 7635 Konto nr. 1021555. Kommentaren 
til overførslen skal være BYT efterfulgt af dit ordre nr.  (Hvis dit ordre nr. er 2521, skriver du som kommentar til din overførsel: BYT2521)

Hvis forskellen i pris gør at du skal betale mindre, skal du her oplyse dine bank informationer:

Udfyldes kun hvis du ønsker at gøre brug af dine 14 dages fortrydelsesret, og vil modtage den indbetalte købssum retur. 

VIGTIGT

    Reg nr.               

Husk venligst at oplyse reg nr. og konto nr. på din bank konto,
således at vi kan tilbagebetale dig den fulde købssum.

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar, at varer bliver returneret til os i original tilstand. Søg derfor at indpakke varen forsvarligt og sende den som 
Post Danmark pakke. Dermed har du mulighed for at spore pakken via Track & Trace nummeret, og kontrollere at vi har modtaget det. 

DU VIL MODTAGE EN E-MAIL FRA OS, SÅ SNART VI HAR MODTAGET DIN VARER RETUR. DET ER DERFOR IKKE NØDTVENDIGT AT
 KONTAKTE OS I FORBINDELSE MED OMBYTNING ELLER RETURNERING. 

UDFYLDES AF ANYTIMEVaren fremstår som ny og ubrugt

Alle manualer og beviser er vedlagt
Varen er modtaget og udpakket af 

Returseddel er korrekt udfyldt

Konto nr.

Ordre nr.  

Postnr. og by

Adresse

Navn

Telefon
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