DISPATCH NOTE
PALAUTUSLOMAKE

Nimesi ja osoitteesi

Tilausnumero:

Rastita sopiva vaihtoehto:

Tuotteen kuvaus ja tuotenumero

*Palautuskoodit: A = Huono istuvuus

Määrä

|

B = Ei sovi minulle

|

C = Vaurioittunut/viallinen

|

Hyvitys

Vaihto

Virheen korjaus Palautuskoodi*

D = Tuote ei ole mitä tilasin

|

E = Muu

Jos olet pyytänyt hyvitystä, tarkistamme ja täytämme pyyntösi mahdollisimman pian. (Huom. Klarna-laskun mitätöinti on myös hyvitys.)
Jos olet pyytänyt vaihtoa, ilmoitathan aurinkolasit joihin haluat vaihtaa:

(Aurinkolasimalli johon haluat vaihtaa, sekä värikoodi)

RETURNS FORM
Order
Reference
: - mitä haluat meidän tekevän?
Jos olet pyytänyt
korjausta

Please tick as required

Item Description

Quantity

Refund

Exchange

Correction

Return Code*

Palautatko 30 päivän palautusajan ulkopuolella? (Huomaathan: 30 päivän palautusajan ulkopuolella korjauksiin saattaa liittyä lisämaksuja, jos vahinkoa ei katsota kehyksen tai linssien valmistusviaksi)
*RETURN CODES : A = POOR FIT | B = DON’T SUIT ME | C = DAMAGED / FAULTY | D = ORDER IS INCORRECT | E = I CAN’T SEE CORRECTLY
If you’ve asked for a refund we shall review and complete your request as soon as possible

Lisätietoja:

If you’ve asked for an exchange, please specify replacement frame: (Please specify replacement frame, colour and lens options)
Jos suoritamme vaihdon tai palautamme tuotteita sinulle ja osoitteesi on vaihtunut, ilmoitathan meille uuden osoitteesi.

If you’ve asked for a correction / repair, what would you like us to do?

(Please include a copy of your prescription when returning frames to us)

Returning outside 30 day no quibble period? (Please note : Outside this period repairs will incur a charge where the damage is not deemed to be a frame or lens fault)

Additional information :
TÄRKEÄÄ:



If we’re exchanging, or returning frames to you, and your address has
changed please let us know
Palautettujen tai vaihdettavien tuotteiden ON OLTAVA samassa kunnossa
kuin silloin, kun ne on vastaanotettu. Emme hyvitä naarmuuntuneita tai
muuten huonosti kohdeltuja tai jo käytettyjä tuotteita.
Poista osoitetarra oikealta ja aseta se palautuslaatikon ulkopuolelle. Laita
palautattamasi aurinkolasit ja niiden oheistuotteet yhdessä esitäytetyn palautuslomakkeen kanssa laatikkoon varmistaen, että tuote on hyvin suojattu. Sulje
laatikko huolellisesti.

IMPORTANT NOTES :

Suosittelemme, että lähetät palautuksesi Postin kautta seurantanumerolla
siten, että
olet
lähettäjänä
vakuutettu
pakkaus
vahingoittuu
tai häviää
Please
peel
off
the prepaid
postagejos
label
on the
right and attach
to the
outside
of theSuosittelemme
package, and return
yoursäilytät
glasses
to us
alongtodisteeksi.
with the
kuljetuksessa.
myös, että
kuitit
Postista
completed
above
(including
your
prescription
if you
believe
Valitettavastiform
emme
voi olla
vastuussa
mistään
paketeista,
jotka
eivät there
saavu
is
an issue
with
the lenses)
meille
tai jotka
häviävät
tai jotka ovat vahingoittuneet lähetyksen aikana.

We recommend you send recorded delivery and obtain proof of
purchase from the post office as we cannot be held responsible for any
items which we do not receive, or that are lost or damaged in the post.
Royal Mail offer a recorded delivery service should you wish to use this
rather than the provided pre-paid returns label, but please ensure bar
code remains visible.

Sunglasses Shop Returns
Units 2 & 3
Gemini House,
Hargreaves Road, Groundwell,
SWINDON. SN25 5AZ
UNITED KINGDOM

