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Forsyningsvilkår for EØS 
og Storbritannien 

 
Denne side (sammen med de dokumenter der henvises til) informerer om de vilkår og 
betingelser som anvendes i forbindelse med leveringen af vores produkter (”Produkter”), som 
er vist på de europæiske sider af vores http://www.jeunesseglobaleurope.com og 
http://www.jeunesseglobal.com (“side”) til dig. Læs venligst omhyggeligt disse vilkår og 
betingelser, før du bestiller nogen produkter fra vores side. Du bør vide, at ved at bestille 
nogen af vores produkter, samtykker du til disse vilkår og betingelser.  
 
Du bør gemme en kopi af disse vilkår og betingelser for fremtidig reference. 
 
Vær opmærksom på, at hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, kan du ikke 
bestille produkter fra vores side. 
 
1. OPLYSNINGER OM OS  

De europæiske hjemmesider for http://www.jeunesseglobaleurope.com 
oghttp://www.jeunesseglobal.com er licenseret til Jeunesse Global (Europe) Limited 
(“Jeunesse”, “Virksomhed” eller “os”).  Vores registrerede adresser er: 
 
EØS:  Postbus 4122, 5604 CW Eindhoven, Netherlands, virksomhedsnummer 
7464371. Vores momsnummer er NL 823384603B01. 
 
Storbritannien (kun): Frodsham Business Centre, Bridge Lane, Frodsham, Cheshire, 
WA6 7FZ, England. Vores momsnummer er GB 103351565. 

 
2. DIN STATUS 

Ved at afgive en ordre på vores side garanterer du, at: 
 
2.1. Du juridisk er i stand til at indgå bindende kontrakter; og 
 
2.2. Du er mindst 18 år gammel. 

 
 
3. VORET RET TIL AT VARIERE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER 

3.1. Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt, at ændre disse vilkår og 
betingelser. Eventuelle ændringer vil træde i kraft når de opslås på vores side, og 
det er dit ansvar at læse disse vilkår og betingelser, hver gang du bruger siden. 
Din fortsatte brug af siden angiver dit samtykke til at være bundet af de seneste 
vilkår og betingelser. 
 

3.2. Visse tjenester på siden kræver tilmelding, og en efterfølgende adgang til disse 
tjenester vil påkræve et godkendt indlogningsnavn og adgangskode 
(”Adgangskodedetaljer”). De oplysninger du indtaster på siden skal være 
nøjagtige og komplette. Adgangsdetaljer accepteres og kan tilbagekaldes på 
vores skøn, de er eksklusive til dig og kan ikke overføres, og skal på alle tider 
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behandles som strengt fortrolige. I tilfælde af, at du har tvivl angående dine 
adgangskodedetaljer, eller bliver opmærksom på et misbrug af disse, skal du 
omgående informere os.  

 
4. BESTILLING  

4.1. Hvis du bestiller produkter via siden, vil følgende være gældende:  
 

4.2. Din ordre svarer til et tilbud til os, om at købe et produkt. Alle ordrer du afgiver på 
denne side er underlagt en accept fra os, i overensstemmelse med følgende 
betingelser.  
 

4.3. Når du afgiver en ordre, vil vi sende dig en e-mail der anerkender denne, og som 
angiver de sidste detaljer vedrørende din ordre. Denne e-mail er ikke en 
ordrebekræftelse eller en accept af din ordre af Jeunesse.  
 

4.4. Derefter vil din ordre blive accepteret, og kontrakten mellem os (”Kontrakt”) vil 
blive oprettet i forbindelse med afsendelsen af produkterne til dig (med mindre du 
annullerer ordren i overensstemmelse med betingelse 8). En 
bekræftelsesmeddelelse om afsendelse vil blive vist i forhandlerens backoffice, 
som kan tilgås på http://www.jeunesseglobaleurope.com.  
 

4.5. Du bør udskrive, eller på anden vis opbevare en kopi af disse vilkår og betingelser, 
samt ordreanerkendelsen, så du altid har dem tilgængelige.  
 

5. LEVERING  
5.1. Denne hjemmeside er kun beregnet til brug af kunder og forhandlere som er 

bosiddende i Europa, samt i de lande som er angivet som åbne. Vi accepterer 
ikke ordrer fra individer uden for disse områder.  
 

5.2. Underlagt betingelse 5.3, vil produkterne blive leveret senest tredive (30) dage fra 
bekræftelsesdatoen eller accepten af din ordre.  
 

5.3. Leveringsgebyrer og beregnet tidsperiode specificeres når du afgiver en ordre. Vi 
gør alt hvad vi kan, for at levere produkterne inden for de beregnede  
tidsintervaller. Men, forsinkelser kan nogle gange ikke undgås pga. uforudsete 
forhold. Leveringstiden er ikke grundlaget for kontrakten, og Jeunesse er ikke 
ansvarlig for forsinkelser eller en manglende levering af produkterne, inden for de 
beregnede tidsintervaller.  

 
6. RISIKO OG TITEL  

6.1. Produkterne vil være dit ansvar for leveringstiden eller datoen for det første 
leveringsforsøg.  

 
6.2. Ejerskab af produkterne overgås først til dig når vi modtager fuld betaling for alle 

beløb i forhold til produkterne, inklusive leveringsgebyrerne.  
 
7. PRIS OG BETALING  

7.1. Vi accepterer betaling med debit- eller kreditkort. Vi vil tage betalingen på 
tidspunktet hvor vi modtager din ordre, efter vi har kontrolleret om produktet er på 
lager. Produkter er underlagt tilgængelighed. I tilfælde af, at vi ikke kan levere 
produkterne, vil vi informere dig om dette så hurtigt som muligt. Du vil modtage 
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en fuld refundering hvis du allerede har betalt for produkterne. Hvis vi ikke kan 
levere produkterne inden for en rimelig tidsperiode, vil vi give en fuld refundering, 
efter anmodning, for de produkter du ikke har modtaget.  
 

7.2. Den pris du betaler er den pris der vises på siden på det tidspunkt hvor vi 
modtager din ordre. Men, selv om vi gør alt for at sikre, at alle priser på vores side 
er nøjagtige, kan der opstå fejl. Hvis vi opdager en fejl i prisen på de produkter du 
har bestilt, vil vi informere dig om dette så hurtigt som muligt, og give dig mulighed 
for at genbekræfte din ordre til den korrekte pris, eller annullere den. Hvis vi ikke 
kan kontakte dig, vil vi se ordren som værende annulleret. Hvis du annullerer 
ordren og allerede har betalt for produkterne, vil du modtage en fuld refundering. 
Vi har ingen forpligtelse til at levere produktet til dig til den forkerte (lave) pris, hvis 
prisfejlen er tydelig, og du uden problemer kan se at prisen er angivet som forkert.  

 
7.3. Alle priser er inklusive moms.  Leveringsomkostninger tilføjes hvor relevant til de 

nuværende priser, med mindre andet udtrykkeligt er angivet.  
 
8. ANNULLERINGER, ERSTATNINGER, RETURNERINGER OG KLAGER  

8.1. Erklæring om annullering  
 
8.1.1 Med mindre du køber i forbindelse med en forretning eller som en Jeunesse 

forhandler, kan du annullere din kontakt uanset årsag inden for fjorten (14) 
dage fra ordreafgivelsen. Arbejdsdage inkluderer ikke lørdage, søndage 
eller helligdage. Du skal indsende din erklæring om annullering skriftlig 
inden for den tidsperiode som er angivet ovenfor, til Jeunesse ved at:  

 
(a) Indsende en ticket via dit backoffice som angiver din annullering; eller  
 
(b) Kontakte kundeservice på det nummer som er angivet på denne 

hjemmeside.  
 
Du vil modtage en fuld refundering af den betalte pris for produkterne inden 
for tredive (30) dage fra din meddelelse, i overensstemmelse med 
betingelserne i afsnit 8. Hvis du annullerer din produktordre skal du 
behandle produkterne korrekt, både før annulleringen og i mindst enogtyve 
(21) dage efter annulleringen. Du skal returnere produkterne til Jeunesses 
europæiske distributionslager:  
 
Emarc, Aalsmeerderweg 249/O 
1432 CM Aalsmeer 
Netherlands  
 
for egne omkostninger, og tage rimelige forholdsregler for at sikre, at 
Jeunesse modtager produkterne, og at produkterne ikke beskadiges under 
transporten. Du er ansvarlig for ethvert tab eller skade til produkterne, som 
skyldes en manglende evne af dig til at passe på produkterne, inden for 
rimelige grænser. Kunder kan ikke annullere en ordre eller kontrakt, eller 
returnere produkter som er fremstillet specifikt til dem, eller som tydeligvis 
er skræddersyet, hvor de af hensyn til dette, ikke kan returneres, eller hvis 
de med stor sandsynlighed hurtigt vil blive forringet. 
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8.1.2 Du kan ikke annullere en ordre eller kontrakt, eller returnere produkter som 
er fremstillet specifikt til dig, eller som tydeligvis er skræddersyet, hvor de 
af hensyn til dette, ikke kan returneres, eller hvis de med stor sandsynlighed 
hurtigt vil blive forringet. 

  
8.1.3 Returnerings- og annulleringsrettighederne for Jeunesse forhandlerne er 

angivet i vilkårene og betingelserne i forhandleransøgningen og aftalen, 
som er indarbejdet i disse generelle europæiske hjemmesidevilkår og 
betingelser for levering for Jeunesse.  

 
8.2. Returneringer. Foruden de annulleringsrettigheder som er angivet i betingelse 

8.1 ovenfor, tilbyder Jeunesse en 100 % tredive (30) dages returpolitik (minus 
forsendelsesomkostninger) til alle ”Foretrukne kunder” (en kunde som køber fra 
vores hjemmeside til den Foretrukne kundepris og som kan vælge at deltage i 
Autoship, for at modtage yderligere rabat), ”Detailkunder” (en individuel som 
køber Jeunesse produkterne fra en forhandler ansigt-til-ansigt eller online via 
deres backoffice, men som ikke deltager i de forretningsopbyggende aktiviteter), 
og forhandlere som foretager deres første køb af et specifikt Jeunesse produkt, 
hvis produktet returneres i ”Gensælgelig tilstand”. (Produkter ses som værende 
”gensælgelige” hvis én af følgende betingelser er opfyldt: 1) de er uåbnede og 
ubrugte; 2) emballage og mærkning er ikke ændret eller skadet; 3) produkt og 
emballage er i en sådan stand at det er kommercielt rimelig praksis inden for 
branchen at sælge produktet til fuld pris; 4) produktet returneres til Jeunesse 
inden for et (1) år fra købsdatoen; 5) produktets udløbsdato er ikke udløbet; og 6) 
produktet indeholder den nuværende Jeunesse mærkning. Ethvert produkt som 
på salgstidspunktet tydeligt ses som ikke værende returbart, udsolgt eller 
sæsonprodukt, er ikke gensælgeligt) (”Garanti”). Jeunesse vil ikke yde en 
refundering på produkter som ikke returneres til Jeunesse i en gensælgelig 
tilstand. Efterfølgende køb vil måske ikke blive returneres under denne garanti.  

 
8.3. Returneringer af detail-, engros- og foretrukne kunder. Gennem deres forhandlere 

tilbyder Jeunesse en 100 % 30 dages tilbagebetalingsgaranti for alle detail-, 
engros- og foretrukne kunder. Men kun på deres første køb af et Jeunesse 
produkt, og kun hvis produktet er i en gensælgelig tilstand. Enhver forhandler er 
forpligtet til at overholde denne garanti for detail-, engros- og foretrukne kunder. 
Hvis, uanset årsag, en detail-, engros- eller foretrukken kunde ikke er tilfred med 
et Jeunesse produkt, kan de returnere den ubrugte del af produktet til 
forhandleren som de købte det fra, eller i tilfælde af engros- og foretrukne kunder, 
til virksomheden, inden for halvfems (90) dage, hvor de enten kan modtage en 
udskiftning, ombytning eller en fuld refundering af købsprisen (minus 
forsendelsesomkostningerne). Dette påvirker ikke de juridiske rettigheder for 
detail-, engros- og foretrukne kunder.  

 
8.4. Returneringer fra forhandlere (produkter returneret af personlige detailkunder). 

Hvis en personlig detailkunde returnerer hans eller hendes oprindelige 
produktkøb til forhandleren som de købte det fra, og i overensstemmelse med 
vilkårene i garantien, kan forhandleren returnere det til Jeunesse for en ombytning 
eller refundering for ethvert ubrugt produkt som returneres i en gensælgelig 
tilstand (minus forsendelse). Alle produkter som returneres af personlige 
detailkunder, skal returneres til Jeunesse inden for femten (15) dage fra datoen 
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hvor det blev returneret til forhandleren, sammen med salgskvitteringen som 
forhandleren gav til detailkunden.  
 
8.4.1 Procedurer for alle returneringer. De følgende procedurer gælder for alle 

returneringer for en refundering, genkøb eller ombytning:  
 

(a) Alle produkter skal returneres af forhandleren eller kunden som har købt 
det direkte fra Jeunesse.  
 

(b) Du skal indhente et Return Merchandise Authorisation number (“RMA”) ved 
at ringe til kundeservice. Dette RMA-nummer skal nedskrives på enhver 
produktpakke som returneres.  

 
(c) Returneringen skal inkludere den ubrugte del af produktet i dets oprindelige 

indpakning samt RMA-nummeret.  
 

(d) Du skal indpakke produktet i passende forsendelsespakker og materiale, 
og det skal være den bedste og mest økonomiske anbefalede 
forsendelsesmetode. Alle returneringer skal sendes forudbetalt til 
Jeunesse. Jeunesse accepterer ikke forsendelser som der skal kvitteres 
for. Risikoen for tab under forsendelse af returnerede produkter, ligger hos 
forhandleren/kunden. Hvis det returnerede produkt ikke modtages af 
Jeunesses distributionscenter, er det forhandlerens/kundens ansvar at 
spore forsendelsen, og af denne årsag anbefales det, at produktet sendes 
med sproring og en forsikring af indholdet i forbindelse med tab eller skade 
under forsendelse.  
 

(e) Hvis en forhandler returnerer produkter til Jeunesse som blev returneret til 
ham/hende af en personlig detail- eller foretrukken kunde, skal produktet 
være modtaget af Jeunesse inden for femten (15) dage fra datoen, hvor 
detail- eller den foretrukken kunde returnerede produktet til forhandleren, 
og skal inkludere salgskvitteringen som forhandleren udleverede til detail- 
eller den foretrukken kunde ved salgstidspunktet.  

 
(f) Ingen refundering eller ombytning af produktet vil finde sted, hvis 

betingelserne i disse regler ikke overholdes. 
  

8.5. Klageprocedure. Du kan indsende enhver klage du måtte have til kundeservice 
via din globale Jeunesse backoffice, ved at oprette en helpdesk-ticket, ved at 
sende en e-mail til cseume@jeunessehq.com eller ved at ringe til kundeservice.  

 

Østrig +43720880388 Grækenland +302111987371 Portugal +351 30 880 91 74 

Belgien 
+32466900224 
+3278485245 

Ungarn +3618088254 Rumænien +40376300020 

Cypern +302111987371 Irland +353768886723 Slovakiet +421233006941 

Tjekkiet +420538890293 Letland +37166163917 Spanien 
+34911436090 
+34951120077 

Danmark 
+4589875502 
+4589875501 

Litauen +37052140008 Sverige 
+46766922161 
+46108885620 

mailto:cseume@jeunessehq.com
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Estland +3728803912 Luxembourg +352 20203649 Schweiz +410315281303 

Finland +3584573975682 Holland 
+31208086094 
+31858880737 

Storbritannien 
+447441913402 
+443308083262 

Frankrig +33974483646 Norge +4723962931   

Tyskland +4932212249095 Polen +48616781282   

 

9. INTELLEKTUEL EJENDOM  
Du anerkender og samtykker til, at vi ejer eller er licenstagere af alle intellektuelle 
ejendomsrettigheder på vores side, samt det materiale der offentliggøres. Dette arbejde 
er beskyttet af ophavsretlovgivninger og aftaler fra hele verden. Alle sådanne rettigheder 
er forbeholdt. Som forhandler anerkender og samtykker du til, at det materiale og 
indhold som offentliggøres på siden gøres tilgængelig for dig, så du udelukkende kan 
bruge det i forbindelse med reklamering af din Jeunesse forretning, og at du kun kan 
downloade dette materiale og indhold i forbindelse med brugen af denne side, samt 
reklamering af din Jeunesse forretning. Du anerkender endvidere, at enhver anden brug 
af materiale og indhold på denne side er strengt forbudt, og du samtykker til ikke at (og 
samtykker til ikke at hjælpe en tredjepart til at) kopiere, genproducere, overføre, 
offentliggøre, fremvise, distribuere, udnytte eller skabe afledende arbejde af dette 
materiale og indhold.  
 

10. ANSVAR OG ERSTATNING  
10.1. Vi garanterer dig, at ethvert produkt som købes hos os gennem vores side, er af 

en tilfredsstillende kvalitet og rimelig passende til de formål som disse produkter 
er tiltænkt.  

 
10.2. Vores ansvar (hvad enten kontrakt, skadesgørende handling eller på anden vis) 

for tab som du måtte lide som et resultat af, at vi annullerer denne aftale, er strengt 
begrænset til produktets købspris.  

 
10.3. Dette vil på ingen måde inkludere eller begrænse vores ansvar:  

 
10.3.1 for dødsfald eller personlige kvæstelser som skyldes vores forsømmelse;  
 
10.3.2 svindel eller svindelagtig mispræsentation; eller  
 
10.3.3 ethvert område hvor det er ulovligt for os at ekskludere, eller forsøge at 

ekskludere, vores ansvar.  
 
Jeunesse vil anvende rimelige forsøg på at bekræfte nøjagtigheden af alle 
oplysninger på siden, men der gives ingen repræsentation eller garanti, hverken 
direkte eller indirekte, angående indholdet, tilgængeligheden af siden at den vises 
opdateret eller uden fejl, at fejl vil blive udbedret, eller at siden eller serveren sikrer 
der ikke findes virusser eller bugs, eller repræsenterer en fuld nøjagtighed af 
funktioenrne, eller sidens pålidelighed. Jeunesse er ikke ansvarlig for, eller 
ansvarlig over for dig, for ethvert tab af indhold eller materiale som uploades eller 
overføres via siden, og Jeunesse accepterer ingen form for ansvar for tab eller 
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skade fra handlinger som tages, eller er taget i forhold til materiale eller 
oplysninger som findes på siden.  
 

10.4. Underlagt betingelse 10.3 og med mindre andet udtrykkeligt er angivet i disse 
vilkår og betingelser, er alle erstatninger, garantier, vilkår og betingelser (enten 
direkte eller indirekte) hermed ekskluderet til det fuldeste omfang som er tilladt 
under gældende lovgivning.  

 
10.5. Underlagt betingelse 10.3 er vi ikke ansvarlige for direkte tab som kan ske som 

en bivirkning af hovedtab, eller skade som ikke kan forudses af dig og os, inklusive 
men ikke begrænset til:  

 
10.6.1 tab af indkomst eller indtjening;  
 
10.6.2 tab af forretning;  
 
10.6.3 tab af fortjeneste eller kontrakter;  
 
10.6.4 tab af forventede opsparinger; og  
 
10.6.5 tab af data.  
 

11. GENERELLE BESTEMMELSER  
11.1. Kontrakter i forbindelse med køb af produkter via vores side, og enhver tvist eller 

krav som måtte opstå i forbindelse med dem, eller deres emne eller dannelse 
(inklusive ikke kontraktmæssige tvister eller krav) er underlagt europæisk 
lovgivning.  
 

11.2. Jeunesse er ikke ansvarlig for forsinkelse eller manglende evne til at levere 
produkterne, eller på anden vis udføre enhver af deres forpligtelser under 
kontrakten, hvis dette enten helt eller delvist skyldes forhold som er uden for vores 
rimelige kontrol, hvad enten det er direkte eller indirekte.  

 
11.3. For at sikre en øget værdi til vores kunder og forhandlere, kan vi fremvise links til 

andre sider eller ressourcer, som du kan tilgå på egen hånd. Du anerkende og 
samtykker til, at idet du har valgt at tilgå den linkede side, er vi ikke ansvarlige for 
tilgængeligheden af sådanne eksterne sider eller ressourcer, og vi gennemgår 
ikke eller fremhæver, eller er ansvarlige, enten direkte eller indirekte for (i) 
fortrolighedspolitikken af disse sider, (ii) indholdet af disse sider, inklusive (uden 
begrænsning) enhver reklamering, indhold, produkter, varer eller andet materiale 
eller tjenester på eller tilgængelig fra disse sider eller ressourcer, eller (iii) brugen 
af disse sider eller ressourcer. Endvidere er vi ikke ansvarlige for skade, tab eller 
forseelse som forårsages, eller kan forårsages, eller i forbindelse med brugen 
eller pålideligheden af disse reklamer, indhold, produkter, varer eller andet 
materiale eller tjenester som er tilgængelige på disse eksterne sider eller 
ressourcer.  

 
11.4. Du må ikke overføre, tildele, opkræve eller på anden vis bortskaffe kontrakten, 

eller nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i forbindelse med denne, uden 
vores forudgående skriftlige tilladelse.  
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11.5. Vi kan på ethvert tidspunkt under vilkårene i denne kontrakt overføre, tildele, 
opkræve, subkontrakt eller på anden vis bortskaffe en kontrakt, eller nogen af 
vores rettigheder eller forpligtelser i forbindelse med denne.  

 
11.6. Hvis nogle af disse vilkår og betingelser, eller bestemmelse i en kontrakt ses af 

en kompetent myndighed til at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil 
en sådan vilkår, betingelse eller bestemmelse blive adskilt fra de resterende 
vilkår, betingelser og bestemmelser, som fortsat vil være gyldige i det omfang der 
er tilladt under gældende lovgivning.  

 
11.7. Disse vilkår og betingelser skaber eller tildeler ikke nogen rettigheder eller fordele, 

som kan anvendes af en person som ikke er en virksomhed.  
 

11.8. Ingen forsinkelse eller manglende evne af Jeunesse i at udføre nogen af deres 
rettigheder eller retsmidler under disse vilkår og betingelser, vil resultere i en 
frakaldelse af disse, endvidere vil en enkelt eller delvis udøvelse af disse 
rettigheder eller retsmidler udelukke brugen af yderligere eller andre. Enhver 
frakaldelse som skal være effektiv og gældende, skal være skriftlig og 
underskrevet af en autoriseret repræsentant fra Jeunesse. 
 

11.9. Disse vilkår og betingelser, og et ethvert dokument som der udtrykkeligt er nævnt 
heri, er den fulde aftale mellem os, og erstatter tidligere aftaler eller forståelser 
mellem os, som er relateret til kontrakten. Vi anerkender begge, at ved at indgå 
en kontrakt (og de dokumenter der henføres til), vil ingen af os stole på en 
erklæring, repræsentation, forsikring eller garanti (”Repræsentation”) af enhver 
person (hvad enten de er en del af kontrakten eller ej), andet end hvad der direkte 
er angivet i disse vilkår og betingelser. Vi samtykker begge til, at de eneste 
rettigheder og retsmidler som er tilgængelige for os, som måtte opstå i forbindelse 
med en repræsentation, skal være i forbindelse med kontraktbrud som er angivet 
i disse vilkår og betingelser. Intet i denne klausul skal begrænse eller ekskludere 
ethvert ansvar for svindel.  

 
Vi anbefaler, at du udskriver eller på anden vis gemmer en kopi af disse vilkår og betingelser, 
for din fremtidig reference. 
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