DISPATCH NOTE
RETURFORMULÄR

Ditt namn och adress

Ordernummer:

Vänligen kryssa för rätt anledning:

Produktinformation

Antal

*Returkoder : A= Passar inte

|

B= Gillar inte utseendet

|

C= Skadad / Defekt

Återbetalning

|

D= Fel vara

|

Byte

Korrektion

Returkod*

E= Annat

Om du önskar återbetalning, kommer vi att granska och slutföra din förfrågan så fort som möjligt.
Om du vill byta, vänligen specificera vad du önskar att byta till: (Vänligast inkludera modellnamn och färg)

RETURNS FORM
Order
Reference
:
Om du har
bett om en korrigering/reparation,
vad önskar du att vi gör?

Please tick as required

Item Description

Quantity

Refund

Exchange

Correction

Return Code*

Returnerar du efter perioden av 30 dagar öppet köp? (Vänligen observera: Det kan tillkomma en kostnad på returer utanför returrätten på 30 dagar om skadan inte anses vara ett produktionsfel.)
*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

Extra information:

If you’ve asked for an exchange, please specify replacement frame: (Please specify replacement frame, colour and lens options)
Om vi ska byta/returnera solglasögonen till dig och din adress har ändrats, vänligen meddela oss det.

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 :



If we’re exchanging, or returning frames to you, and your address has
changed please let us know

VÄNLIGEN NOTERA:

Returnerade eller produkter som önskas bytas MÅSTE vara i samma skick
som du mottog produkten i, utan repor eller andra tecken på användning.
Avlägsna adresslappen till höger och fäst den på utsidan av boxen. Märkningen får INTE fästas på produktförpackningen. Lägg solglasögonen du vill
returnera i förpackningen tillsammans med det utfyllda returformuläret, och
se till att produkten är gott beskyddad.
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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

