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FFuulldd  ttiillffrreeddsshhee

eelllleerr  ppeennggeennee
 

 

 

Vi har gjort rigtig meget for at sikre 
alle de produkter, som du kan købe hos 

Hvis du, mod forventning
så refunderer vi naturligvis hele beløbet til dig igen, eller ombytter 
til et andet produkt (til samme pris)
dage fra leverings- eller 
returnerer varen til os 
emballagen. 

Du må også gerne skrive et par ord om hvad du har oplevet med 
produktet og hvorfor du ønsker at returnere eller ombytte
kan vi forbedre det så du bliver helt tilfreds næste gang.

Handl trygt hos acti-Chem 
investering. 

 

Med venlig hilsen 

Dit acti-Chem team 

 

(*) Garantien er dog ikke gældende for produk
hjemtaget specielt på bestilling. 

 

eedd  ––  

ee  ttiillbbaaggee**!!  

Vi har gjort rigtig meget for at sikre højeste kvalitet og funktion
alle de produkter, som du kan købe hos acti-Chem. 

mod forventning, ikke bliver fuldt tilfreds med produktet, 
så refunderer vi naturligvis hele beløbet til dig igen, eller ombytter 

(til samme pris). Denne garanti gælder i 30 
eller fakturadato. Eneste krav er, at du

returnerer varen til os inden 30 dage sammen med original

Du må også gerne skrive et par ord om hvad du har oplevet med 
og hvorfor du ønsker at returnere eller ombytte

forbedre det så du bliver helt tilfreds næste gang.

Chem og få sikkerhed for kvalitet og 

ukter, som er blevet installeret eller taget i brug. Gælder heller ikke for produkter, som er 

kvalitet og funktion i 

bliver fuldt tilfreds med produktet, 
så refunderer vi naturligvis hele beløbet til dig igen, eller ombytter 

. Denne garanti gælder i 30 
neste krav er, at du venligst 

original-

Du må også gerne skrive et par ord om hvad du har oplevet med 
og hvorfor du ønsker at returnere eller ombytte. Hermed 

forbedre det så du bliver helt tilfreds næste gang. 

valitet og 

, som er blevet installeret eller taget i brug. Gælder heller ikke for produkter, som er 


