
 

 

FORMULAR: Returvarer og reklamationer 

For at kunne behandle din henvendelse vedrørende returnering eller reklamation, skal nedenstående formular altid udfyldes og vedlægges de 

pågældende smykker. Skulle du have spørgsmål er du velkommen til at kontakte Nicole Piper på tlf: 42604854  eller e-mail: np@nicolepiper.com 

1. Dine informationer 

Fulde navn:  _________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Postnr. & By:  ________________________________________________________________________________________________________  

E-mail: _________________________________________________ Ordrenummer henvendelsen vedrører: ____________________________ 

 

2. Angiv hvilke(-t) smykke(-r) henvendelsen drejer sig om:  

Eventuelt prdukt ID eller produktnavn:____________________________________________________________________________________ 

 

Udfyld henholdsvis punkt 3 eller punkt 4 såfremt henvendelsen drejer sig om en reklamation eller returnering 

3. REKLAMATION:  

Nicole Piper yder 2 års reklamationsret i henhold til Købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale 

anvendelse.  Reklamationsretten dækker ikke fejl eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, 

vold eller uatoriserede  indgreb. Reklamation over fejl og mangler, bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen og skal straks meddeles Nicole 

Piper 

 

3.1 Beskrivelse af defekten:  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________   

 

3.2 Beskrivelse af hvorledes defekten er opstået: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________.   

 

4. RETURNERING: Vælg venligst returnerings grundlaget (sæt x)   

        Jeg ønsker pengene tilbagebetalt   

Der er 14 dages returret på varer købt i Nicole Piper’s webshop. Fristen løber fra dagen hvor varen er modtaget. Du kan kun få pengene retur, 

såfremt varen returneres i original emballage samt varen fremstår i samme stand som da du modtog den. Du skal selv afholde omkostninger 

forbundet med ombytningen og eventuel forsendelse af nye varer og du er selv ansvarlig for at varen bliver modtaget hos Nicole Piper. Efter varen 

er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage.    

Angiv venligst bankoplysninger herunder:  

Reg. nr.: ___________________________ Konto nr.: __________________________________________________________________________ 

 

        Jeg vil gerne bytte varen/varerne til et andet produkt fra Nicole Piper 

 Der er 14 dages returret på varer købt i Nicole Piper’s webshop. Du kan kun bytte varen, såfremt den returneres i original emballage samt varen 

fremstår i samme stand som da du modtog den, du er selv ansvarlig for at varen bliver modtaget hos Nicole Piper. Du skal selv afholde 

omkostninger forbundet med ombytningen og forsendelse af nye varer.  

Venligst angiv hvilken vare der ønskes i stedet for. 

 Eventuelt prdukt ID eller produktnavn: _____________________________________________________________________________________ 

 

       Det er de forkerte varer jeg har modtaget  

Vi beklager meget hvis du har modtaget forkerte varer. Du skal gøre os opmærksom på fejlen senest 14 dage efter du har modtager den forkerte  

vare. Varen skal returneres i original emballage samt fremstå i samme stand som ved modtagelsen. Nicole Piper afholder eventuelle omkostninger i 

forbindelse med ombytningen. 

Angiv venligst hvilken vare du ønsker i stedet for. 

Eventuelt prdukt ID eller produktnavn: ______________________________________________________________________________________ 

 

 

UNDERSKRIFT + DATO (Kunde)  

OBS! Alle returvarer og reklamationer skal sendes til adressen:  

Nicole Piper, Att: retur, Ternen 3, 6400 Sønderborg - Att: Nicole Piper 

- Husk at vedlægge denne formular - 


