
RETURNERING 
Kundeservice - +45 2987 3386 

Baby Solutions 

BABY SOLUTIONS APS. ØSTER SKOVHUS . SKIVEVEJ 136 . DK-7500 HOLSTEBRO . +45 29 87 33 86 
SALG@BABYSOLUTIONS.DK . WWW.BABYSOLUTIONS.DK . CVR. 31 94 04 78 

HANDELSBANKEN: 7647 - 2011246 

Tak for din bestilling. Vi håber, du bliver glad for dit køb. 

Skulle du modsat ønske at returnere varen, udfyldes retursedlen og vedlægges 

varen med originale mærkater i original emballage. Plombering må ikke være brudt. 

OBS!  Husk at få kvitteringen på posthuset for indlevering af pakken. Kvitteringen 

er nødvendig dokumentation, hvis pakken bliver væk undervejs retur til os. 

Du har mulighed for at returnere varen indenfor 14 dage efter modtagelsen.  

Ved jul er returdato senest 15. januar. Læs mere om reglerne for returnering på 

www.babysolutions.dk/kundeservice  

 

Udfyld retursedlen og vedlæg den returpakken 

Dit navn *  

Din e-mail *  

Ordrenummer *  

Telefonnummer *  

Bestillingsdato *  

Modtagelsesdato *  

Nedenstående adresse udfyldes kun, hvis returvarer skal sendes til anden adresse end 
hvortil leveret – eller hvis der står et andet navn på postkassen (C/O adresse). 

Andet navn  

Adresse  

Postnummer / By  

 

Underskrift *_______________________________________________________ 

*skal udfyldes 

 

Varerne, der skal returneres eller byttes – se bagsiden 



RETURNERING 
Kundeservice - +45 2987 3386 

Baby Solutions 

BABY SOLUTIONS APS. ØSTER SKOVHUS . SKIVEVEJ 136 . DK-7500 HOLSTEBRO . +45 29 87 33 86 
SALG@BABYSOLUTIONS.DK . WWW.BABYSOLUTIONS.DK . CVR. 31 94 04 78 

HANDELSBANKEN: 7647 - 2011246 

Varerne, der skal returneres eller byttes 

Bytte- og returkoder 

Specifikt for vores tøj: 

0. For stor 

1. For lille 

2. Der er noget galt med pasformen 

3. Materiale- eller forarbejdningsfejl – beskriv venligst fejlen 

4. Er krympet mere end forventet – eller anden fejl efter vask – beskriv venligst fejlen og  

    hvordan varen er blevet vasket 

 

Andre varer: 

5. Svarer ikke til mine forventninger 

6. For sen levering 

7. Forkert vare i pakken (mærket stemmer overens med din ordre, men der er leveret en  

    anden vare eller størrelse) 

8. Forkert vare leveret 

9. Anden årsag – notér venligst dette under bemærkninger 

Varenummer Returkode Byttes til str. Penge retur Bemærkninger 

     

     

     

     

     

     

     

 
Tilbagebetaling 

Afkryds, om du ønsker pengene retur, hvis den vare, du ønsker er udsolgt 

 Varen er udsolgt 

 Jeg vil gerne have pengene retur, som indsættes på det benyttede kreditkort 

 Jeg vil gerne have pengene retur, som overføres via Mobile Pay 

 Jeg vil gerne have pengene retur, som overføres via Swipp 

 


