
Navn:

Adresse:

Postnr:  By:

Email:

Tlf:
 

Udfyld enten faktura- eller leverancenummer:

Fakturanr.:                  Leverancenr. :            

Varenummer/numre
+ evt størrelse: 

1. VÆLG ÅRSAG TIL RETURNERING :

 Jeg har fortrudt købet og ønsker pengene retur  
 
 Jeg ønsker en anden vare (f.eks. anden farve el. størrelse) 
 (Find den ønskede vare og foretag et nyt køb på julcycling.dk)

 Jeg har modtaget en anden vare end jeg bestilte. 
 (Kontakt os på mail: salg@juhlcycling.dk eller telefon: (+45) 6311 1250 
 for fremsendelse af returlabel)

 Jeg har modtaget en defekt vare. 
 (Kontakt os på mail: service@juhlcycling.dk eller telefon: (+45) 6311 1250 
 for fremsendelse af returlabel)

2. RETUR OG TILBAGEBETALING:
Returner din vare inden 30 dage efter retningslinjerne under 
RETURFORSENDELSE - SÅDAN GØR DU 

Vi tilbagefører beløbet for den returnerede vare til dit betalingskort, 
så snart vareren er modtaget, såfremt betingelserne for returnering 
af returvarer er opfyldt. 
Har du i mellemtiden skiftet betalingskort skal du kontakte os 
på mail: salg@juhlcycling.dk eller telefon: (+45) 6311 1250

RETURFORMULAR

RETURFORSENDELSE  

SÅDAN GØR DU 
For at sikre korrekt behandling 

af din forsendelse skal alle felter 
i formularen udfyldes og vedlæg-

ges i returforsendelsen. 

1. Læg din returvare tilbage i den 
originale emballage (kasse eller 
pose) så vidt muligt som den lå 
ved modtagelsen. Det er vigtigt, 
at både returvaren og emballa-
gen kommer retur til os i samme 
stand, som de blev modtaget.

2. Pak din returpakke forsvarligt 
ind. Du bærer risikoen for varen, 
indtil den er leveret hos os. Husk 
at få en kvittering for indlevering 
af varen.

3. Vedlæg denne returformular i 
udfyldt stand. 

4. Send din returpakke fra en  
valgfri GLS-pakkeshop. Du kan 
også vælge andre fragtfirmaer 
- dog SKAL pakken leveres på vo-
res adresse. Fragtlabel kan købes 
på  juhlcycling.dk - findes under 
menuen mærker. 

Returadresse:
Juhl Cycling Nordic A/S
Wichmandsgade 15
DK-5000 Odense C 

Har du spørgsmål, kontakt os på: 
Email : salg@juhlcycling.dk eller 
telefon: (+45) 6311 1250 

 

UDFYLD VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER


