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BabyEngros Buy&Try program for Babymoov Nutribaby 

1. Buy & Try kampagnestruktur  

 
Dette program giver slutbrugere mulighed for at købe Nutribaby uden risiko med en pengene-tilbage-garanti, hvis 
det købte produkt ikke lever op til deres tilfredshed inden for 14 dage efter fakturadatoen. 
 
Tilbuddet gælder udelukkende for Babymoov Nutribaby Madmaskine, der købes i kampagneperioden fra 
BABYENGROS-forhandler i Danmark. 
 
Returnering skal være forhandleren i hænde senest 14 kalenderdage efter fakturadato på det berettigede produkt. 
Udgifter og dokumentation for returnering pålægges slutbrugeren. 
 
Det er kun muligt at returnere én enhed  pr. transaktion og pr. kunde. Enhver returneret enhed skal være  
fungerende og uden fejl og mangler. Produktet skal leveres i intakt emballage medfølgende kvittering. 

 
2. Aftale om returnering og betingelser for tilbagebetalingen 
 
BABYENGROS accepterer kun returnering af komplette og ubeskadigede Nutribaby i original emballage og 
rengjort stand, og produktet skal returneres med alt originalt tilbehør (herunder aftagelige dele) : 

 Manual/brugsanvisning (både dansk og original) 

 Lamineret quick-guide 

 Original faktura/bon 

 Retur blanket udfyldes af kunden. 

Uden faktura/bon annulleres din anmodning.  
 
Ufuldstændige eller beskadigede Nutribaby, der returneres, refunderes ikke.  Varen returneres til kunden. 
 
Kun den købspris, der fremgår af fakturaen, refunderes, men beløbet kan ikke overstige BABYENGROS's vejl. 
udsalgspris.  
 
Når produktet er ankommet til forhandleren i tilfredsstillende stand, foretages tilbagebetalingen til kunden. De af 
BabyEngros angivne tilbagebetalingspriser gælder kun for driftsklare Nutribaby, der overholder ovenstående 
konditioner.  

3. Som fakturadato gælder datoen på regningen fra forhandleren. 

4. Kun kunder i Danmark kan deltage i programmet. 

5. Nutribaby, der er købt i udlandet, er ikke deltageberettiget. Tilbagebetalinger kan kun foretages til en konto i 
Danmark. 

6. BABYENGROS forbeholder sig retten til at kræve anden købs- og/eller ejerskabsdokumentation ud over 
fakturaen for det købte produkt (f.eks. transaktionsoplysninger.) 
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Kopi af Returblanket 
 

Indenfor rammerne af dette Buy & Try program køber De en Babymoov Nutribaby Madmaskine og tester den 14 

kalenderdage helt uden risiko. Hvis fordelene dog ikke skulle overbevise Dem, kan De returnere produktet og få 

hele købssummen returneret.  

 

Hvis de dog mod forventning vælger at returnere varen, beder vi dig udfylde nedenstående blanket som skal 

afleveres til butikken sammen med original faktura/bon. 

FORHANDLER  / BUTIK: 

FIRMA:  

GADE/VEJ 
NAVN: 

 

POSTNR / BY:  

TLF:  

EVT. 
KOMMENTAR: 

 

KUNDE INFO: 

EVT. FIRMA:  

FORNAVN  

EFTERNAVN  

GADE/VEJ 
NAVN: 

 

POSTNR / BY:  

TLF:  

E-MAIL:  

ÅRSAG TIL 
RETURNERING: 

 

 


