RETURBLANKETT

För övriga returvillkor se längst ner på sida 2.

Vid retur ska följande steg tas:
1. Ring till oss på milletech på telefon 031 - 43 50 90 för att få ett returnummer.
2. Räkna av det material ni vill returnera och skriv in artikelnummer i returblanketten
3. Skicka med ifylld Returblankett med returen.
I de fall då ifylld returblankett ej är med debiteras motsvarande arbetskostnad.
4. Adressera returen till: Milles Teknikplast AB, Bergsjödalen 55, 415 23 Göteborg.
5. Transport bokas av er. I de fall ni önskar hjälp med bokning av transporter är det följande
tariff som gäller: Paket = 500 SEK/st. Europall = 1500 SEK/st. Långgods = 3000 SEK.
6. Märk returen med det returnummer ni fått.
Retursändningar med varuvärde understigande 1000 SEK ex moms krediteras ej.
7. Ni får sedan returavdrag på det material som är i säljbart skick.
Retursändningar med varuvärde understigande 1000 SEK ex. moms krediteras ej.

Tack för ett bra samarbete!
/ vi på Milletech

Returblankett

Returadress
Milles Teknikplast AB, Bergsjödalen 55
415 23 Göteborg
Returnummer
(erhålles av Milletech)

Kunduppgifter
Företag

Anmälningsdatum

Kontaktperson

Kontaktperson tel.

Adress arbetsplats

Kontaktperson e-post

Beskrivning
Artikelnummer

Antal

Artikelnummer

Antal

Vid retur av vara gäller följande:
Varje retur måste föregås av en överenskommelse. Efter överenskommelsen erhåller köparen ett returnummer som skall relateras till i all korrenspondens. Vid retursändning skall köparen
alltid lämna uppgifter om Faktura/ordernummer och datum på säljarens faktura eller packsedel. Samt specifikation på retursändningens innehåll. Saknas övenskommelse acceperas ej returen. Gods som retuneras till oss förväntas vara i ursprungligt skick, eventullt återställande av vara debiteras enligt gällande timpris. I de fall returen osakas av säljaren genom felexpediering,
krediteras vara fullt och inget returavdrag utgår. För retur som lagerförs av säljaren, krediteras varan med ett adrag på minst 25% av debiterat varuvärde. Där utöver avdrags kostnader för
erforderliga åtgärder för provning och återställande av vara till ursprungligt skick. Retursändning med varuvärde understigande 1000:- netto exklusive moms krediteras ej. Returer skall ske
till vårt lager i Göteborg och utan kostnad för oss.

