Bytteret/Returnering:
Køber du en af vores sølv eller guldringe er der 14 dages fuld bytte- og returret.
Kunden betaler for returnering af smykke, typisk 65kr. for Postpakke Home, PostNord, der
er Sporbar via Track & Trace, og forsikret op til 4.800kr.
Rammer du ikke den rigtige størrelse, kan den byttes til en anden ring i vores onlineshop,
eller vi kan refundere købsprisen, inden for 14 dage. Du kan også vælge at få rettet ringen i
størrelse, se venligst priser herunder.
Porto

2021-03-25

65kr.

Ændringer eller opfriskninger:
Får du brug for, at en ring gøres større eller mindre, eller skal opfriskes, kan vi i de fleste
tilfælde klare det for dig.
Skriv en mail til info@RASK.one med et par fotos op oplysninger om materiale, så sender vi
et uforpligtende tilbud ofte inden for 24 timer.
Herunder findes typiske vejledende priser på vores guldsmedearbejde.
Ændring af ringstørrelse – gælder for almindelige ringskinner.
Ringstørrelse gøres mindre Sølv:
Ringstørrelse gøres større Sølv:
Ringstørrelse gøres mindre Guld:
Ringstørrelse gøres større Guld:
Der kan komme et tillæg til bestillingen, hvis ringen er indfattet med sten,
der efterfølgende skal kontrolleres for montage.
Overfladebehandlinger
Ring Slibning og Polering af ringskinne:
Ring Opretning af skæv ringskinne:
Ring Pen-Hvidguld/Pen-Rhodinering af ringskinne:
Ring Pen-Forgyldning af ringskinne:

300Kr.
Forbrug af metal + 300kr.
450kr.
Forbrug af metal + 450Kr.

200kr.
(Bør poleres efter opretning) 150kr.
350kr.
350kr.

Skal ringen gennem flere processer, betales der for hver proces.
Forsendelse
Kunden betaler for fremsendelse og returnering af smykket.
Typisk 2x65kr. for Postpakke Home, PostNord, der er Sporbar via Track & Trace, og forsikret
op til 4.800kr.
Porto

Hentet fra PostNord.dk:
Postpakke Home
kr. 65,Fremme næste hverdag (Pakken skal indleveres før posthuset bliver afpostet, se mere her)
Leveres på modtagers adresse
Er pakkens længde mellem 120-150 cm – Brug Online porto
Sporbar via Track & Trace
Pakker erstattes op til 4800 kr.
Køb Pakkeporto

2x65kr.

