RETUR-POLICY
• Innan du returnerar material till oss för återköp ska du kontakta Verge SWEDEN med hjälp
av följande metoder:
◦ +46 8 611 14 94
◦ j.dahl@vergesport.com
• I begränsade fall kommer en återbetalning att utfärdas, den ursprungliga
betalningsmetoden som används för att köpa kommer att krediteras för produktbeloppet,
minus frakt, skatt eller betalda tullar.
• Bearbetningstiden för återbetalningar är beroende av öppettider, banktillgänglighet eller
andra faktorer utanför kontrollen av Verge Sport Ltd.
• Tillåt upp till tio arbetsdagar för att återbetalningen ska sättas in på ditt kontos tillgängliga
saldo.
• Verge Sweden ansvarar inte för föremål som förlorats eller skadats vid leveransen.
Anpassade beställningar
• Custom-tillverkade/klubb/team-kläder beställningar kan inte bytas mot en alternativ
storlek.
• Om du beställde fel storlek kan inte bytas mot en alternativ storlek om ifall inte klubben
tillhandahåller lager hos oss.
• I potentiella fall av garanti och reparationer för att inkludera produktionsfel och
tillverkningsfel gäller följande policyer:
◦ Fyll i vårt onlineformulär Garantier och reparationer för övervägande.
◦ Efter granskning och om godkänd Verge Sweden. kommer antingen att återinsättas,
repareras eller enligt vår bedömning.
◦ Vid godkännande av produktionsfel för remake, reparation eller kommer Verge Sweden
skicka berörda plagg till vår fabrik för åtgärd.
◦ Efter godkännande av reparationer är kunden ansvarig för frakt till Verge Sweden. Vi täcker
kostnaderna för att skicka artikeln efter reparation.
• Alla anpassade kläder har ett begränsat 2 års garanti mot tillverkningsfel med detaljer som
beskrivs i våra sälj-policyer.
• Vi accepterar INTE returer för föremål skadade på grund av regelbundet slitage, felaktig
skötsel eller andra problem som går utöver produktionsfel.
Detaljhandel
• Made to Order (MTO) försäljning av anpassade team-kit kan inte bytas mot en alternativ
storlek och följa samma policyer som Custom Orders.
• Köpta från andra källor än Verge America Ltd:
◦ Varor som säljs hos en annan aktör eller företagshandel måste återföras till den
ursprungliga inköpsstället.
◦ Returer som skickas till Verge Sverige. som inte ursprungligen såldes av oss kommer att
returneras på köparens bekostnad.

