
Hvorfor du vil 
digge det:

Made by US. Designed for the love of pets and the planet.™ 

Hva det er:

West Paw går gode for alle produkter 
som produseres i Montana – Absolutt 
alle.

Hvis din kunde er misfornøyd med 
produktene de kjøper, vil vi bytte ut eller 
erstatte kjøpet. Det er så enkelt.

+ Vi vil at du skal ha like mye selvsikkerhet når du 
selger produktene som vi har når vi produserer dem, 
Love It Garantien skal levere på den selvsikkerheten.

+ Det er enkelt og gjelder alle våre produkter, som 
støtter oppunder visjonen vår for kvalitet, trygghet, 
og at det er "made in the USA".

+ Det øker kredibiliteten ovenfor dine kunder, og gir  
dem trygghet rundt at de har valgt markedets beste 
hundeleker, med markedets beste garanti.

 

+ Hva innebærer Love It garantien for meg og min butikk?
Målet med garantien er å sørge for at hunder har det mest passende leketøyet for deres tygging, leking og 
stimuleringsaktiviteter. Hvis din kunde kjøper et produkt som ikke passer for deres hund, eller de rett og 
slett er misfornøyd med kvaliteten til produktet, vil gi gjøre det vi kan for å gjøre kunden fornøyd. Vårt mål 
er å sørge for at din hund er fornøyd med leken! 

+ Hvordan får min kunde garantien?

Garantien er begrenset til én gang, én erstatning pr husholdning. Vennligst se garantidokumentet for mer 
informasjon.

+ Kan jeg håndtere returen til min kunde?

Ja. Du kan håndtere returen for din kunder, på vegne av West Paw. Det vi ber om er at du anbefaler et 
passende produkt (i forhold til hvor tøff tygger hunden er) som erstatning. For eksempel, hvis din kunde tar 
med en ødelagt Tizzi®-leke, vær vennlig å anbefal en mer holdbar leke som Tux®.

+ Hvordan får jeg penger når jeg håndterer returer? 

Vennligst se garantidokumentet for mer informasjon

FAQ’s


