
Garanterat nöjd 
Vår garanti till dig: om ditt köp inte lever upp till vårt  

kvalitetslöfte kan du byta när som helst!*

* Endast giltig för byte till en identisk eller likvärdig produkt ur sloggi-kollektionen. Kan ej bytas mot kontanter. Byten kan  
endast göras i länder som säljer EverNew-kollektionen. Alla lagstadgade garantirättigheter påverkas inte av sloggi  

EverNew-garantin och anspråk ska göras i butik. Inter-Triumph Marketing GmbH förbehåller sig rätten att exkludera vissa 
parter från det här erbjudandet och, i händelse av missbruk, avbryta det när som helst.

** Det kan ta upp till 30 arbetsdagar
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3. Vi ersätter dig**



Namn
Adress
Postort
Postnummer

E-post
Telefon

TAI

MAXIMIDI

HIPSTER

MINI

MAXIMIDI

TAITANGA

Färg

Storlek

Garantikod

- --

1. För liten
2. För stor
3. Gillar inte färgen
4. Gillar inte tyget
5. Gillar inte stilen
6. Gillar inte materialet
7. Noppar sig

8. Färgblekning
9. Trasigt midjeband
10. Trasig söm
11. Passar inte bra
12. Är inte bekväm
13. Annan orsak

EVERNEW – RETURFORMULÄR

5. Bifoga returformuläret tillsammans med den
sloggi-produkt du vill returnera och ditt personliga
garantikort i en väl försluten förpackning.
Fäst returetiketten på utsidan och lämna in den på
närmaste postutlämningsställe.

Använd korrekt porto

Använd genomskinlig tejp för att fästa returetiketten på paketet

RETURETIKETT

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

1. Kontaktinformation köpare

2. Skriv ned de varor du returnerar (markera varan), inklusive orsak

3. Hur vill du hantera bytet?

4. Ytterligare kommentarer

Orsak till retur

Jag vill gärna byta till (var vänlig välj):

(Tänk på att färgen inte  
kan garanteras!)

Färg

Storlek

Vit
Svart
Spelar ingen roll

en likadan vara
en likvärdig produkt  
ur sloggi-kollektionen 
som byte

(var vänlig välj)

Storlek

Några frågor?
Ring: 08-54541015
Skicka e-post till oss: nordicorders@triumph.com

(16 siffror - Du hittar dem på din garantisedel som 
fanns inuti förpackningen)



E-post
Telefon

Namn
Adress
Postort
Postnummer

NON WIRED BRA

SHIRTWIRED BRANON WIRED BRA

- --

EVERNEW – RETURFORMULÄR

5. Bifoga returformuläret tillsammans med den
sloggi-produkt du vill returnera och ditt personliga
garantikort i en väl försluten förpackning.
Fäst returetiketten på utsidan och lämna in den på
närmaste postutlämningsställe.

Använd korrekt porto

Använd genomskinlig tejp för att fästa returetiketten på paketet

RETURETIKETT

1. Kontaktinformation köpare

2. Skriv ned de varor du returnerar (markera varan), inklusive orsak

3. Hur vill du hantera bytet?

4. Ytterligare kommentarer

Färg

Storlek

Garantikod

1. För liten
2. För stor
3. Gillar inte färgen
4. Gillar inte tyget
5. Gillar inte stilen
6. Gillar inte materialet
7. Noppar sig

8. Färgblekning
9. Trasigt midjeband
10. Trasig söm
11. Passar inte bra
12. Är inte bekväm
13. Annan orsak

Orsak till retur

Jag vill gärna byta till (var vänlig välj):

(Tänk på att färgen inte  
kan garanteras!)

Färg

Storlek

Vit
Svart
Spelar ingen roll

en likadan vara

(var vänlig välj)

Storlek

en likvärdig produkt  
ur sloggi-kollektionen 
som byte

Några frågor?
Ring: 08-54541015
Skicka e-post till oss: nordicorders@triumph.com

(16 siffror - Du hittar dem på din garantisedel som 
fanns inuti förpackningen)

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



Namn
Adress
Postort
Postnummer

E-post
Telefon

MIDI SHORTMAXI LONGLONG

HIPSTER

MIDI

SHORT

MAXI LONGLONG
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(16 siffror - Du hittar dem på din garantisedel som 
fanns inuti förpackningen)

- --

Några frågor?
Ring: 08-54541015
Skicka e-post till oss: nordicorders@triumph.com

EVERNEW – RETURFORMULÄR

5. Bifoga returformuläret tillsammans med den
sloggi-produkt du vill returnera och ditt personliga
garantikort i en väl försluten förpackning.
Fäst returetiketten på utsidan och lämna in den på
närmaste postutlämningsställe.

Använd korrekt porto

Använd genomskinlig tejp för att fästa returetiketten på paketet

RETURETIKETT

1. Kontaktinformation köpare

2. Skriv ned de varor du returnerar (markera varan), inklusive orsak

3. Hur vill du hantera bytet?

4. Ytterligare kommentarer

Färg

Storlek

Garantikod

1. För liten
2. För stor
3. Gillar inte färgen
4. Gillar inte tyget
5. Gillar inte stilen
6. Gillar inte materialet
7. Noppar sig

8. Färgblekning
9. Trasigt midjeband
10. Trasig söm
11. Passar inte bra
12. Är inte bekväm
13. Annan orsak

Orsak till retur

Jag vill gärna byta till (var vänlig välj):

(Tänk på att färgen inte  
kan garanteras!)

Färg

Storlek

Vit
Svart
Spelar ingen roll

en likadan vara

(var vänlig välj)

Storlek

en likvärdig produkt  
ur sloggi-kollektionen 
som byte

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