
P R E L O V E D
B Y

P A R C E L L E T

TYPE TYPESTYK STYKPOINT* POINT*

INDLEVERET TØJ INDLEVERET TØJ

DINE OPLYSNINGER

NAVN: 

KUNDEKLUB EMAIL:

TELEFONNUMMER

BODY

BLUSE

BUKS

LEGGINGS

HELDRAGT

KJOLE/NEDERDEL

KØREDRAGT

VINTERJAKKE

FLYVERDRAGT

TERMOJAKKE

TERMOBUKS

KYSE

ELEFANTHUE

SWEATER/
CARDIGAN

BADETØJ

*Bemærk at point afhænger af varens stand og mærke (1 POINT = 1 DKK).
Vi forbeholder os suverænt retten til at vurdere tøjet og hvis det ikke lever op til

ovenstående kriterier, kan vi desværre ikke afregne point for det.

SHORTS

T-SHIRT

ØVRIGT VARIABEL

Kriterier for at indlevere preloved tøj:

1.    Tøjet skal være intakt og må ikke mangle knapper, have
huller eller pletter

2.    Tøjet skal komme fra røgfrie hjem
3.    Tøjet skal være fra mærker som forhandles hos Parcellet
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30-40
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P R E L O V E D
B Y

P A R C E L L E T

SÅDAN FUNGERER DET

Tusind tak fordi du er med til at genanvende og forlænge levetiden af
dit børnetøj.

 
Hos Parcellet forhandler vi udelukkende tøj af høj kvalitet, som

fortjener at blive brugt til så mange børn som muligt.
 

Det giver mening for både miljø, mennesker og pengepung.

Parcellet Preloved er en del af vores kundeklub, hvor vi tager imod dit brugte
kvalitets børnetøj og giver det nyt liv, så andre børn kan få glæde af det.

 
I bytte for tøjet får du indsat bonuspoint på din klubkonto (jf. skemaet på

bagsiden), som du kan købe nye varer eller andet Preloved tøj for.
 

Hvis du ikke allerede har en kundeklub hos os, kan du gratis oprette dig på
vores hjemmeside.

 
Der gælder nogle få kriterier for Preloved tøjet, som kan læses på bagsiden.
Du kan enten komme forbi butikken med tøjet eller du kan sende det til os.

 
Vi tilbyder ikke, at sende varer retur til dig igen, hvis de ikke lever op til disse,

men donerer tøjet til Mødrehjælpen i Sønderborg.
Tjek derfor gerne tøjet igennem, inden du sender det afsted.

 
Vi kan tilbyde GLS labels for 39kr, som fratrækkes de point vi indsætter på din

klubkonto for tøjet.
Skriv til os hvis du har brug for en label, så sender vi den til dig på mail.

 
Mail: kundeservice@parcellet.dk


