
Garantert fornøyd
Vår garanti til deg: Hvis kjøpet ditt ikke oppfyller den kvaliteten 

vi lover, kan du når som helst returnere varen*

* Bare gyldig ved bytte til et identisk eller tilsvarende produkt fra sloggi-sortimentet. Ingen refusjon gis. Bytter kan kun foretas 
i land som selger EverNew-sortimentet. Alle lovbestemte garantier forblir upåvirket av sloggi EverNew-garantien og må 

gjøres gjeldene overfor forhandler, som tidligere. Inter-Triumph Marketing GmbH forbeholder seg retten til å utelukke enkelte 
parter fra dette tilbudet og i tilfelle misbruk, avbryte det etter eget forgodtbefinnende.

** Dette kan ta opptil 30 virkedager
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Navn
Adresse
Sted
Stat/Prov. Postnr.

E-post
Telefon

TAI

MAXIMIDI

HIPSTER

MINI

MAXIMIDI

TAITANGA

Farge

Størrelse

Garantikode

- --

1. For liten
2. For stor
3. Liker ikke fargen
4. Liker ikke stoffet
5. Liker ikke modellen
6. Egenskaper ved materialet
7. Nupper

8. Fargen bleker
9. Feil på linning
10. Feil på søm
11. Dårlig passform
12. Er ikke behagelig på
13. Annen årsak

Spørsmål?
Ring: 67167960
Send e-post til: 67167960

EVERNEW – RETURSKJEMA

5. Legg returskjemaet sammen med sloggi- 
produktet du ønsker å returnere samt ditt person-
lige garantikort i en godt emballert pakke. Fest
returetiketten på utsiden og returner gjennom UPS
eller registrert post.

Husk riktig porto

Bruk gjennomsiktig teip til å feste denne returetiketten på pakken

RETURETIKETT

1. Kontaktopplysninger kjøper

2. Oppgi varene du returnerer (kryss av for modell), inkludert årsak

3. Hvordan vil du at vi skal behandle returen?

4. Ekstra kommentar

Årsak(er) til retur

Jeg ønsker å motta i bytte (vennligst velg):

(vennligst merk at farge 
ikke kan garanteres)

Farge

Størrelse

Hvit
Svart/mørk
Uten betydning

Identisk produkt
Et tilsvarende produkt 
fra sloggi-sortimentet

(vennligst velg)

Størrelse

Triumph International Textil a/s
Frydenlundsvej 30, Bygning H, 1.sal
2950 Vedbæk
Denmark

( 16 sifre - Vises på ditt personlige garantikort som 
kom i emballasjen )



NON WIRED BRA

SHIRTWIRED BRANON WIRED BRA

- --

EVERNEW – RETURSKJEMA

5. Legg returskjemaet sammen med sloggi- 
produktet du ønsker å returnere samt ditt person-
lige garantikort i en godt emballert pakke. Fest
returetiketten på utsiden og returner gjennom UPS
eller registrert post.

Husk riktig porto

Bruk gjennomsiktig teip til å feste denne returetiketten på pakken

RETURETIKETT

1. Kontaktopplysninger kjøper

2. Oppgi varene du returnerer (kryss av for modell), inkludert årsak

3. Hvordan vil du at vi skal behandle returen?

4. Ekstra kommentar

Navn
Adresse
Sted
Stat/Prov. Postnr.

E-post
Telefon

Farge

Størrelse

Garantikode

1. For liten
2. For stor
3. Liker ikke fargen
4. Liker ikke stoffet
5. Liker ikke modellen
6. Egenskaper ved materialet
7. Nupper

8. Fargen bleker
9. Feil på linning
10. Feil på søm
11. Dårlig passform
12. Er ikke behagelig på
13. Annen årsak

Årsak(er) til retur

Jeg ønsker å motta i bytte (vennligst velg):

(vennligst merk at farge 
ikke kan garanteres)

Farge

Størrelse

Hvit
Svart/mørk
Uten betydning

Identisk produkt
Et tilsvarende produkt 
fra sloggi-sortimentet

(vennligst velg)

Størrelse

Spørsmål?
Ring: 67167960
Send e-post til: 67167960

( 16 sifre - Vises på ditt personlige garantikort som 
kom i emballasjen )

Triumph International Textil a/s
Frydenlundsvej 30, Bygning H, 1.sal
2950 Vedbæk
Denmark



Navn
Adresse
Sted
Stat/Prov. Postnr.

E-post
Telefon
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Farge

Størrelse

( 16 sifre - Vises på ditt personlige garantikort som 
kom i emballasjen )

Garantikode

- --

Størrelse

Størrelse

EVERNEW – RETURSKJEMA

5. Legg returskjemaet sammen med sloggi- 
produktet du ønsker å returnere samt ditt person-
lige garantikort i en godt emballert pakke. Fest
returetiketten på utsiden og returner gjennom UPS
eller registrert post.

Husk riktig porto

Bruk gjennomsiktig teip til å feste denne returetiketten på pakken

RETURETIKETT

1. Kontaktopplysninger kjøper

2. Oppgi varene du returnerer (kryss av for modell), inkludert årsak

3. Hvordan vil du at vi skal behandle returen?

4. Ekstra kommentar

1. For liten
2. For stor
3. Liker ikke fargen
4. Liker ikke stoffet
5. Liker ikke modellen
6. Egenskaper ved materialet
7. Nupper

8. Fargen bleker
9. Feil på linning
10. Feil på søm
11. Dårlig passform
12. Er ikke behagelig på
13. Annen årsak

Årsak(er) til retur

Jeg ønsker å motta i bytte (vennligst velg):

(vennligst merk at farge 
ikke kan garanteres)

Farge
Hvit
Svart/mørk
Uten betydning

Identisk produkt
Et tilsvarende produkt 
fra sloggi-sortimentet

(vennligst velg)

Spørsmål?
Ring: 67167960
Send e-post til: 67167960

Triumph International Textil a/s
Frydenlundsvej 30, Bygning H, 1.sal
2950 Vedbæk
Denmark
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