
Returadresse:
Keepfit AS, Leiro 25, 5640 Eikelandsosen

E-post: info@keepfit.no
www.keepfit.no

SLIK GJØR DU:
1 Fyll ut feltene under og legg dette skjemaet i pakken sammen med varen(e) du returnerer
2 Bruk gjerne den forhåndsbetalte returseddelen som fulgte med i pakken og fest den utenpå returpakken*

*Vi spanderer returfrakten ved bytte. Ved ordinær retur trekker vi kr 49,- fra tilgodehavende ved bruk av returetikett fra oss.

3 Lever inn pakken hos et postutleveringssted for Postnord

HUSK å registrer hos Klarna at du har sendt vare i retur dersom du har valgt faktura. Det er ditt ansvar å unngå evt purring.

Viktig å huske på: Varene du returnerer skal være uten lukt og merker, og ha alle merkelapper på.*
Viktig å huske på: Skoesker skal alltid returners sammen med skoene og den skal også pakkes inn i annen

emballasje/returpose før den sendes. Det skal ikke teipes utenpå skoesken.*
*Overholdes ikke dette vurderer vi skaden og om vi må sende varen i retur på kunden sitt ansvar og bekostning, eller vi trekker et gebyr på kr 149,-.

Har du spørsmål angående retur/bytte/tilbakebetaling eller gjelder det reklamasjon? 
Kanskje finner du svaret på https://www.keepfit.no/pages/returbyttefrakt eller send oss en mail til info@keepfit.no

Navn: Ordrenummer (VIKTIG):

Returdato: 

1 Stor størrelse 3 Svarte ikke til forventningene 5 Mottatt feil vare
2 Liten størrelse 4 Angrer kjøpet 6 Reklamasjon  -------> Årsak: 

Ønsker ny vare

Ved bytte, vennligst legg inn en ny ordre på keepfit.no og fyll ut det nye ordrenummeret  her:

Jeg ønsker å returnere:
RETUR
KODE FARGE STØRRELSE

Kommentar:

ARTIKKELNUMMER

RETURSKJEMA

VARENAVN

*Returetikett koster kr 49,-

Takk for at du handler på keepfit.no!

Du finner ordrenummer på fraktbrevet, returfraktetiketten eller 
ved å logge deg inn på Min side på keepfit.no.

Du vil motta en e-post så snart returen er mottatt og behandlet. Retur blir vanligvis behandlet i løpet av 1-3 uker. I travle perioder kan det 
gå opptil 5 uker.

RETURKODER
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