HVORDAN SENDE VARER FOR INNBYTTE
Når du skal sende varer i innbytte til oss er det viktig at den klargjøres og sendes på rett måte.
Før du begynner må du sørge for at alle produktene du ønsker å bytte inn er på plass.

1. INNPAKNING
Når du sender varen(e) inn er det viktig at disse pakkes forsvarlig.
Beskytt varen(e) ved å benytte bobleplast. Varen(e) plasseres deretter i en solid
pappeske, og sørg for at alt ligger trygt og ikke kan bevege på seg.
Forsegle esken med teip.
Om varene ikke pakkes forsvarlig og får skade i transport kan det redusere
innbytteprisen

2. FRAKT
Med mindre noe annet er avtalt er det alltid kunde som betaler for frakt ved innbytte
av varer.
Ta vare på sporingsnummer til varen har ankommet Foto.no AS.

3. INNSENDING
Når du er ferdig å pakke ned varen forsvarlig er det på tide å sende den inn til oss.
Alt du trenger å gjøre er å ta med esken til et postkontor / post i butikk.
Merk: Om du får kvittering fra postkontoret, ta vare på denne fram til vi har mottatt
varen.
Returadresse:
Foto.no AS
Trelastgata 3
0191 OSLO

4. INNBYTTEVARER
Fyll ut skjema med hvordan varer du sender inn for innbytte, tilbehør som er
inkludert, hva du ønsker å bytte til og evt. betalingsmåte.
Skjema finner du på neste side eller på http://service.foto.no/innbytte.
Om det er noe som er uklart kan du kontakte oss på telefon 46 46 24 24 eller på
e-post: info@foto.no.

Takk!
Foto.no AS

INNBYTTE
Navn

Mobil

Adresse

E-post

Postnr./Sted

Innbytte avtalt med:

Jeg ønsker å bytte inn følgende produkter:
Produkt

Inkluderende tilbehør

Jeg ønsker å bytte til følgende produkter:
Produkt

Vårt varenummer

Jeg ønsker å betale et evt. mellomlegg med:
VISA

DELBETALING

FAKTURA

MASTERCARD

AMEX

VIPPS

Merknader:

Vi kontakter deg alltid før vi sluttfører ordren.

Foto.no AS
Dronning Eufemias Gate 12
0191 OSLO
info@foto.no - www.foto.no

