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Leveransvillkor för 
Europeiska unionen (med 
undantag för Italien) och 
Norge 

 
Den här sidan (tillsammans med de dokument som det hänvisas till) innehåller information 
om villkoren på vilka vi levererar produkter (”Produkter”) som anges på de europeiska 
sidorna på vår webbplats http://www.jeunesseglobal.com (”webbplats”). Läs dessa villkor 
noga innan du beställer Produkter från vår webbplats. Du ska förstå att du genom att 
beställa någon av våra Produkter samtycker till att vara bunden av dessa villkor. 
 
Du ska behålla en kopia av dessa villkor som framtida referens 
 
Vänligen förstå att om du inte godkänner dessa villkor kommer du inte kunna beställa några 
produkter från vår webbplats. 
 
1. INFORMATION OM OSS  

 De europeiska webbsidorna på http://www.jeunesseglobaleurope.com är licensierade 
till Jeunesse Global (Europe) Limited (”Jeunesse”, ”Företag” eller ”vi”). De är 
registrerade i England under företagsnummer 07464371 och vårt kontor finns i 
Frodsham Business Centre, Bridge Lane, Frodsham, Cheshire, WA6 7FZ, England. 
Vårt momsnummer är GB 103351565. 

 
2. DIN STATUS 

 Genom att lägga en order via vår webbplats garanterar du att: 
 

2.1. Du är juridiskt kapabel att ingå bindande avtal 
 

2.2. Du är minst 18 år gammal. 
 
 
3. VÅR RÄTT ATT ÄNDRA DESSA VILLKOR 

3.1. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. Sådana ändringar 
träder i kraft när de publiceras på webbplatsen och det är ditt ansvar att läsa 
villkoren varje gång du går in på denna webbplats. Din fortsatta användning av 
webbplatsen innebär att du godkänner att du är bunden av de senaste villkoren 

 
3.2. Vissa webbplatstjänster kräver registrering och efterföljande åtkomst till dessa 

tjänster är föremål för ett godkänt inloggningsnamn och lösenord 
(”Lösenordsuppgifter”). Information som du uppger på den här webbplatsen 
måste vara korrekt och fullständig. Lösenordsuppgifter godkänns och kan 
återkallas efter vårt avgörande, de gäller endast dig och kan inte överlåtas och 
de måste alltid behandlas som sekretessbelagda. Om du har problem med dina 
Lösenordsuppgifter eller blir medveten om missbruk måste du informera oss 
omedelbart.  

4. BESTÄLLNING  
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4.1. Om du beställer via den här webbplatsen gäller följande:  
 

4.2. Din order utgör ett erbjudande till oss att köpa Produkter. Alla ordrar som du 
lägger på den här webbplatsen är föremål för godkännande av oss i enlighet 
med följande villkor.  

 
4.3. När du lägger en order skickar vi ett e-postmeddelande till dig som bekräftar och 

anger de slutliga detaljerna i ordern. E-postmeddelandet utgör inte en 
orderbekräftelse eller att Jeunesse godkänner din order.  

 
4.4. Godkännande av din order sker och avtalet mellan oss (”Avtal”) bildas när 

Produkterna levereras till dig (om du inte annullerar ordern enligt villkor 8). Ett 
bekräftelsemeddelande om leverans skickas till distributörens Back Office, som 
kan nås från http://www.jeunesseglobaleurope.com.  

 
4.5. Du ska skriva ut eller på annat sätt spara en kopia av dessa villkor och 

orderbekräftelsen för sin egen skull.  
 
5. LEVERANS  

5.1. Den här webbplatsen är endast avsedd att användas av kunder och distributörer 
i Europa, i de länder som visas som öppna. Vi godkänner inte ordrar från 
personer utanför dessa områden.  
 

5.2. Med förbehåll för Villkor 5.3 levereras Produkter senast trettio (30) dagar från 
bekräftelsedatumet eller godkännandet av din order.  

 
5.3. Fraktkostnader och beräknade tidsramar anges när du beställer. Vi gör vårt 

yttersta för att leverera Produkter inom de beräknade tidsramarna. Förseningar 
är dock ibland oundvikliga på grund av oförutsedda omständigheter. 
Leveranstiden är inte det viktigaste i avtalet och Jeunesse ansvarar inte för 
eventuella förseningar eller underlåtenhet att leverera Produkterna inom 
beräknade tidsramar.  

 
6. RISK OCH TITEL  

6.1. Produkterna är på din egen risk från tidpunkten för leveransen eller datumet så 
försök gjorde att leverera produkterna.  
 

6.2. Ägarskapet till produkterna övergår till dig endast när vi erhållit fullständig 
betalning för alla belopp som betalats för Produkterna, inklusive fraktavgifter.  

 
7.   

7.1. PRIS OCH BETALNING Vi tar betalningen vid den tidpunkt då vi får din order, 
när vi har kontrollerat lagerstatus. Produkter tillhandahålls i mån av 
tillgänglighet. Om vi inte kan tillhandahålla Produkterna informerar vi dig om 
detta så snart som möjligt. Fullständig återbetalning görs om du redan har 
betalat för Produkterna. Om vi inte kan tillhandahålla produkterna inom rimlig 
tidsperiod får du pengarna tillbaka på begäran för de produkter du inte fått.  
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7.2. Du betalar det pris som visas på den här webbplatsen vid den tidpunkt vi tar 
emot din order. Fel kan dock inträffa även om vi försöker att säkerställa att alla 
priser på vår webbplats är korrekta. Om vi upptäcker ett fel i prissättningen av 
Produkterna du har beställt informerar vi dig så snart som möjligt och du får 
möjlighet att bekräfta ordern med rätt pris eller annullera den. Om vi inte kan 
komma i kontakt med dig behandlar vi ordern som annullerad. Om du annullerar 
och du redan har betalt för Produkterna få du tillbaka hela beloppet. Vi är inte 
skyldiga att skicka Produkten till dig till det felaktiga (lägre) priset om 
prissättningsfelet är uppenbart och otvetydigt och rimligen kan igenkännas av 
dig som en felaktig prissättning.  

 
7.3. Alla priser är inklusive moms. Fraktavgifter kan tillkomma där så är tillämpligt till 

gällande priser om inte annat uttryckligen anges.  
 
8. ANNULLERINGAR, ERSÄTTNINGAR, RETURER OCH KLAGOMÅL  

8.1. Annullering  
 
8.1.1 Med undantag för var du köper, som företag eller Jeunesse-distributör, 

kan du avbryta ett avtal av något skäl när som helst inom nio (9) 
arbetsdagar efter leverans (eller om det är senare, inom fjorton (14) 
dagar efter beställningen). Arbetsdagar omfattar inte lördagar, söndagar 
eller helgdagar. Du måste meddela annuleringen skriftligen inom ovan 
angivna tidsperiod till Jeunesse genom att:  

 
(a) skicka ett meddelande om annulleringen via ditt backoffice eller  
 
(b) ringa kundtjänst på det numret om uppges på den här webbplatsen.  

 
Du får tillbaka hela beloppet som du betalat för Produkterna inom trettio 
(30) dagar uppsägningstid i enlighet med villkoren i detta avsnitt 8. Om 
du annullerar beställningen av Produkterna måste du hantera dem på ett 
rimligt sätt både före annulleringen och minst tjugoen (21) dagar efter 
annulleringen. Du måste returnera Produkterna till Jeunesses 
distributionsdepå i Europa:  
 
Emarc, Aalsmeerderweg 249/O 
1432 CM Aalsmeer 
Nederländerna  
 
på egen bekostnad och iaktta rimlig försiktighet så att Jeunesse får 
Produkterna och att dessa inte skadas under transporten. Du är ansvarig 
för eventuella förluster eller skador på Produkterna som en följd av att du 
inte har tagit hand om Produkterna på ett rimligt sätt. Kunder får inte 
annullera en beställning eller ett avtal, eller returnera produkter för 
leverans av varor som tillverkats på beställning eller som skräddarsytts 
och som på grund av sin natur inte kan returneras eller som kan 
försämras snabbt. 
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8.1.2 Du får inte annullera en beställning eller ett avtal, eller returnera 
Produkter för leverans av Produkter som tillverkats på din beställning 
eller som skräddarsytts och som på grund av sin natur inte kan 
returneras eller som kan försämras snabbt. 

  
8.1.3 Retur- och annulleringsrättigheterna för Jeunesse-distributörer anges i 

villkoren för distributörsansökan och -avtal som ingår i dessa 
leveransvillkor för Jeunesse European Generic Website.  

 
8.2. Returer Förutom avbeställningsrättigheterna som beskrivs i villkor 8.1 ovan 

erbjuder Jeunesse en 100 % returpolicy på trettio (30) dagar (minus 
fraktkostnader) till alla ”Förmånskunder” (en kund som köper från din webbplats 
till förmånskundpris och som kan välja att delta i Autoship för att få ytterligare 
rabatt), ”Detaljhandelskunder” (en person som köper Jeunesse-produkter från 
en distributör personligen eller online via backoffice men som inte deltar i 
företagsutvecklande aktivitet) samt distributörer vid deras första inköp av en viss 
Jeunesse-produkt, om Produkten returneras i ”säljbart skick”. (Produkterna ska 
bedömas vara i säljbart skick om följande uppfylls: 1) de är oöppnade och 
oanvända 2) förpackningen och etiketterna har inte ändrats eller skadats 3) 
Produkten och förpackningen är i ett sådant skick att de enligt handelspraxis 
kan säljas till fullt pris 4) Produkten returneras till Jeunesse inom ett (1) år från 
inköpsdatumet 5) Produktens utgångsdatum har inte passerats 6) Produkten 
innehåller gällande Jeunesse-märkning. Varor som vid tidpunkten för 
försäljningen tydligt identifieras som ej säljbara, utgångna eller som är 
säsongsvaror får inte säljas) (Garanti). Jeunesse betalar inte tillbaka beloppet 
för Produkter som inte returnerats till Jeunesse i säljbart skick. Efterföljande köp 
kan eventuellt inte returneras under denna Garanti.  

 
8.3. Returer från detaljhandel, grossister och förmånskunder. Jeunesse erbjuder via 

sina distributörer en 100 % 30-dagars återbetalningsgaranti till alla 
detaljhandels-, grossist- och förmånskunder, vid deras första köp av en 
Jeunesse-produkt och endast om produkten är i säljbart skick. Varje distributör 
är skyldig att följa garantin för detaljhandels-, grossist- och förmånskunder. Om 
en detaljhandels-, grossist- eller förmånskund av någon anledning är missnöjd 
med en Jeunesse-produkt kan de returnera den oanvända delen av Produkten 
till distributören från vilken den köptes eller om det gäller grossist- och 
förmånskunder till företaget, inom nittio (90) dagar för ersättning, byte eller full 
återbetalning av inköpspriset (minus fraktkostnader). Detta påverkar inte de 
lagstadgade rättigheterna som detaljhandels-, grossist- och förmånskunder har.  

 
 
 

8.4. Returer från distributörer (produkter som returnerats av personligt inskrivna 
förmånskunder). Om en personligt inskriven återförsäljarkund returnerar sitt 
första köp av en Produkt till distributören från vilken den köptes, kan 
distributören enligt garantivillkoren returnera den till Jeunesse för utbyte eller 
återbetalning av en oanvänd Produkt som returnerats i säljbart skick (minus 
fraktkostnad). Alla Produkter som returnerats av personligt inskrivna 
återförsäljarkunder måste resturneras till Jeunesse inom femton (15) dagar från 
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datumet då den returnerades till distributören tillsammans med kvittot som 
distributören gav återförsäljarkunden.  
 
8.4.1 Rutiner vid alla returer. Följande rutiner gäller vid alla returer för 

återbetalning, återköp eller utbyte:  
 

a) Alla Produkter måste returneras av distributören eller kunden som köpte 
den direkt från Jeunesse.  
 

b) Du måste erhålla ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorisation) 
genom att ringa kundtjänst. Detta RMA-nummer måste skrivas på varje 
kartong som returneras.  

 
c) Returen måste medföljas av:  

 
i. den oanvända delen av Produkten i sin ursprungliga förpackning.  

 
d) Du måste förpacka Produkten i lämplig transportkartong och 

förpackningsmaterial och det bästa och mest ekonomiska transportsättet 
föreslås. Alla returer måste skickas till Jeunesse med förbetald frakt. 
Jeunesse accepterar inte paket där frakten betalas av mottagaren. 
Risken för att Produkter försvinner under transport är 
distributörens/kundens. Om den returnerade Produkten inte tas emot av 
Jeunesses Distribution Centre är det distributörens/kundens ansvar att 
spåra försändelsen och därför rekommenderar vi starkt att du skickar 
Produkten till oss med specialleverans och försäkrar att innehållet inte 
förloras eller skadas under transporten.  
 

e) Om en distributör returnerar varor till Jeunesse som returnerats till 
henne/honom från en personligt inskriven återförsäljar- eller förmånskund 
måste Produkten tas emot av Jeunesse inom femton (15) dagar från 
datumet då återförsäljar- eller förmånskunden returnerade varorna till 
distributören. Kvittot som distributören gav återförsäljar- eller 
förmånskunden vid försäljningen måste medfölja varorna.  

 
Ingen återbetalning eller ersättning av Produkten görs om villkoren i dessa 
regler inte följs. 
  

8.5. Klagomålsprocedur. Du kan rikta eventuella klagomål till kundtjänst från ditt 
Jeunesse Global Back Office genom att skapa en helpdeskbiljett eller genom att 
ringa kundtjänst på 001 407 215 7414.  

 

 

9. IMMATERIALRÄTT  
Du bekräftar och godkänner att vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella 
rättigheter på vår webbplats och det material som publiceras på den. Dessa arbeten 
skyddas av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter 
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förbehålles. Som distributör bekräftar och godkänner du att materialet och innehållet 
som publiceras på webbplatsen endast är tillgängligt för användning i samband med 
marknadsföringen av ditt Jeunesse-företag och att du endast får hämta sådant 
material och innehåll för att använda denna webbplats och marknadsföra ditt företag. 
Du bekräftar vidare att annan användning av materialet och innehållet på den här 
webbplatsen är strängt förbjudet och du samtycker till att inte (och samtycker till att 
inte hjälpa till eller underlätta för någon tredje part att) kopiera, reproducera, skicka, 
publicera, visa, distribuera, kommerciellt utnyttja eller skapa derivat av sådant material 
och innehåll.  
 

10. ANSVAR OCH SKADEERSÄTTNING  
10.1. Vi garanterar att en Produkt som köpts från oss via vår webbplats är av 

tillfredsställande kvalitet och rimligen lämpar sig för alla ändamål som Produkter 
av sådan typ vanligtvis tillhandahålls.  

 
10.2. Vårt ansvar (oavsett om det är avtal, skadestånd eller annat) för förluster du 

lider som en följd av att vi bryter mot detta avtal är strängt begränsade till 
inköpspriset för den produkt du köpte.  

 
10.3. Detta omfattar eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar:  

 
10.3.1 för dödsfall eller personskador som orsakats av vårdslöshet från vår sida;  
 
10.3.2 för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande; eller  
 
10.3.3 för alla frågor som det skulle vara olagligt för oss att utesluta eller försöka 

utesluta vårt ansvar.  
 

10.4. Jeunesse kommer att göra rimliga ansträngningar för att verifiera riktigheten hos 
information på webbplatsen men lämnar ingen representation eller garanti av 
något slag, uttryckligt eller underförstått lagstadgat eller på annat sätt avseende 
innehållet eller tillgängligheten på webbplatsen eller att den är aktuell eller felfri, 
att defekter rättas till, eller att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig 
är fri från virus eller buggar eller visar full funktionalitet, noggrannhet, 
tillförlitlighet på webbplatsen. Jeunesse ansvarar inte för dig eller för förlust av 
innehåll eller material som laddats upp eller överförts via webbplatsen och 
Jeunesse tar inget ansvar för någon form av förlust eller skador från åtgärder 
som vidtas eller vidtas i  tro på material eller information som finns på 
webbplatsen.  
 

10.5. Med förbehåll för villkor 10.3 och annast än vad som uttryckligen anges i dessa 
villkor är alla ersättningar, garantier, villkor (vare sig uttryckliga eller 
underförstådda) härmed undantagna i den utsträckning som tillåts enligt 
gällande lag.  

 
10.6. Med förbehåll för villkor 10.3 är vi inte ansvariga för indirekta förluster som 

uppstår som en bieffekt av huvudförlusten eller skador och som inte kan 
förutses av dig och oss, inklusive men inte begränsat till:  
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10.6.1 förlust av inkomst eller intäkt;  
 
10.6.2 affärsförlust;  
 
10.6.3 förlust av vinst eller kontrakt;  
 
10.6.4 förlust av förväntade besparingar;  
 
10.6.5 dataförlust.  
 

11. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  
11.1. Kontrakt för inköp av Produkter genom vår webbplats och eventuell tvist eller 

anspråk som härrör från eller i samband med dem eller deras ämne eller 
bildande (inklusive tvister eller anspråk utan avtalsförhållanden) regleras av 
europeisk rätt.  
 

11.2. Jeunesse ansvarar inte för eventuella förseningar eller underlåtenhet att 
leverera Produkter eller på annat sätt utföra någon skyldighet enligt Avtalet om 
samma helt eller delvis orsakas, direkt eller indirekt, av omständigheter som inte 
är rimliga.  

 
11.3. För att ge ökat värde till våra kunder och distributörer kan vi tillhandahålla länkar 

till andra webbplatser eller resurser och det står dig fritt att använda dem. Du 
bekräftar och godkänner att, eftersom du valt att gå in på den länkade 
webbplatsen, vi inte är ansvariga för tillgången till sådana externa webbplatser 
eller resurser, och granskar och stöder inte och är inte ansvariga, direkt eller 
indirekt, för (i) sekretesspraxis på sådana webbplatser, (ii) innehållet på sådana 
webbplatser, inklusive (utan begränsning) reklam, innehåll, Produkter, varor 
eller andra material eller tjänster på eller som är tillgängliga från sådana 
webbplatser eller resurser eller (iii) användningen som andra gör av dessa 
webbplatser eller resurser, eller för skador, förlust eller brott som orsakats av 
eller i samband med användningen av eller beroende på sådan reklam, innehåll, 
Produkter, varor eller andra material eller tjänster som finns på sådana externa 
webbplatser eller resurser.  

 
11.4. Du får inte överlåta, tilldela, debitera eller på annat sätt avyttra ett kontrakt eller 

någon av dina rättigheter eller skyldigheter som uppstår enligt det, utan vårt 
föregående skriftiga medgivande.  

 
11.5. Vi kan överlåta, tilldela, debitera, ingå underavtal eller på annat sätt avyttra ett 

kontrakt eller någon av våra rättigheter eller skyldigheter som uppstår i samband 
med det, när som helst under kontraktets löptid.  

 
11.6. Om något av dessa villkor eller avtalsbestämmelser bestäms av någon behörig 

myndighet för att vara ogiltigt, olagligt eller otillåtligt i viss utsträckning kommer 
detta villkor eller denna bestämmelse i så mån att avskiljas från de återstående 
villkoren och bestämmelserna som fortsätter att vara giltiga i den utsträckning 
som tillåts enligt lag.  

 



8 
 

11.7. Dessa villkor skapar inte eller ger rättigheter eller förmåner som kan verkställas 
av någon som inte är part.  

11.8. Inga förseningar eller misslyckanden av Jeunesse att utöva befogenheter, 
rättigheter eller rättsmedel enligt dessa villkor kommer att fungera som ett 
upphävande av dem, ej heller kommer något eller delvis utövande av sådana 
befogenheter, rättigheter eller rättsmedel att utesluta något annat eller vidare 
utövande av dem. För att ett avstående ska gälla måste det vara skriftligt och 
undertecknat av en behörig representant för Jeunesse. 
 

11.9. Dessa villkor och alla handlingar som uttryckligen avses i dem utgör hela avtalet 
mellan oss och ersätter eventuella tidigare arrangemang, förståelse eller 
överenskommelse mellan oss, som rör föremålet för ett kontrakt. Vi bekräftar var 
och en att vi, vid ingåendet av ett kontrakt, (och de handlingar som avses i det), 
inte bygger på ett uttalande, representation, försäkran eller garanti 
(”Representation”) av en person (vare sig en part i det kontraktet eller in) annat 
än vad som uttryckligen anges i dessa villkor. Var och en av oss är överens om 
att de enda rättigheter och rättsmedel som är tillgängliga för oss som uppstår 
genom eller i samband med en Representation ska vara ett avtalsbrott enligt 
dessa villkor. Inget i denna klausul ska begränsa eller utesluta något ansvar för 
bedrägeri.  

 
Vi rekommenderar att du skriver ut eller på annat sätt sparar en kopia av dessa villkor 
för framtida referens. 
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