
TAK FOR DIN BESTILLING 
HOS WEBBAAD.DK

Vi håber det bestilte er kommet frem til dig i god behold, 
og at du får glæde af det.

Skulle et eller andet være gået galt, har du fået forkerte varer, eller er varerne kommet til skade under 
transporten, så tøv ikke med at kontakte os på:  info@webbaad.dk eller telefon  +45 70 60 50 19.

Så vil vi forsøge at udbedre fejlen hurtigst muligt.

Ved evt. returnering, eller ombytning, bedes du udfylde omstående returseddel.

GRATIS BYTTESERVICE
Passer varen ikke? Send den retur.
Forsendelsen retur til os betaler du selv.
Vi sender den rigtige størrelse/farve til dig uden beregning.

*Gratis bytteservice gælder kun i Danmark

 Vi håber at vi snart ser dig igen som kunde hos webbaad.dk

Webbaad.dk
Gåseagervej 14 · 8250 Egå
+45 70 60 50 19 
info@webbaad.dk
www.webbaad.dk

Telefonsupport er åben 
Hverdage 10.00-17.30

Se mere på www.webbaad.dk

webbaad.dk webbaad.dk



RETURSEDDEL 
Udfyld venligst nedenstående returformular med de varer du ønsker at returnere. Du skal selv betale 
returfragten. Bestil eventuelt GLS returlabel på www.webbaad.dk/returlabel

Vi refunderer det fulde beløb, hvis fejlen ligger hos os. Hvis du returnerer varer, fordi du ikke ønsker dem, 
refunderer vi ikke penge for fragten.

Ved evt. ombytning til f.eks. en anden str. eller farve end det bestilte, betaler vi fremsendelse af den nye vare.

Returadresse: Send altid returvarer som pakke til vores adresse, 
Webbaad.dk gem track & trace nummer. Returpakker sendt
Gåseagervej 14 til pakkeshop modtages ikke.
8250 Egå 

Vi refunderer dine penge til det betalingskort du brugte, da du afgav din bestilling.

Fortæl os venligst hvorfor du returnerer varen. Det vil hjælpe os til at forbedre vores service og sikre, at vi kan 
give den bedst mulige service.

Såfremt der er fejl på varen, bedes det specificeres tydeligt.
 
Ordrenummer / Faktura nummer:
Skal udfyldes for at du kan modtage dine penge 
rettidigt

Ordre / Faktura nr

Ordrenummer Vare Størrelse Beskrivelse

 
Kommentarer:

webbaad.dk webbaad.dk


