Kære glerups fan, MANGE TAK for din ordre.
Vi håber, at du bliver rigtig glad for dine nye glerups. Vi har brugt
mange år på at udvikle det helt perfekte mix af uld til vores futter.
Vi blander gotlandsk uld med kvalitetsuld fra New Zealand.
Alle vores leverandører lever op til samme høje krav til
ensartet kvalitet og dyrevelfærd.
Dine futter kan bruges hele året. Ulden holder dig varm i kulden og kølig
i varmen – præcis som den gør på fåret. Forkælelse til dig,
dine fødder og naturen.
Del gerne dine glerups oplevelser med os #myglerups #glerups.
Glade hilsner
Team glerups – our passion is felt

Følg os på

glerups_danmark

glerupsdanmark

Returseddel
FOR AT GØRE DIT BYTTE/RETUR SÅ ENKELT SOM MULIGT,
VIL VI GERNE GØRE OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE:

- Hos glerups har du altid 30 dages fuld returret.
-	Varen skal returneres ubrugt og uden pletter. Vi returnerer ikke,
hvis der er synlige pletter og tegn på at futterne er brugt.
-	
Ved retur står du selv for retur fragtomkostningerne. Du kan købe en
returlabel på glerups.dk
-	
Der skal beregnes en ekspeditionstid på op til 7 hverdage fra modtagelsen
af returpakker.
-	
Pak varen ind i original glerups skoæske og forsendelseskasse/eller papir
og vedlæg denne seddel ved forsendelsen.
-	
Undgå at klistre eller beskadige den originale vare/emballage.
-	
Send venligst retur til: glerups A/S, Kelddalvej 27, 9600 Aars, Danmark.

FORNAVN:

EFTERNAVN:

ORDRENR./WEBORDRE ID:

RETUR

MODEL:

RETUR OG BYTTE TIL:

BEMÆRKNINGER:

PENGE RETUR
Købssummen refunderes til det betalingskort, der blev anvendt
ved købet, inden for få hverdage og senest 30 dage efter glerups
har modtaget og godkendt returvaren. Du vil modtage en kreditnota pr. mail, så snart pengene bliver tilbagebetalt.

GENERELT
Du er altid velkommen til at kontakte os pr. tlf.: 9866 6515 eller på
glerups@glerups.dk. Vi har åbent hverdage, mandag-torsdag fra
kl. 9.30-15.00 og fredag fra kl. 9.30-14.00.

STR.:

