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Vilkår og betingelser
Amways onlinebutik www.amway.dk (herefter “Websitet”) administreres af selskabet Amway Danmark
ApS med adresse på Carl Gustavs Gade 3, 1. th., 2630 Taastrup, registreret under CVR-nr. 21264296 hos
myndighederne (sammen med dets tilknyttede selskaber og/eller datterselskaber herefter benævnt
“Amway”).
Inden du skaffer dig adgang til/bruger Websitet, bør du nøje gennemlæse og sikre, at du forstår disse
vilkår og betingelser (“Vilkår og Betingelser”). Vilkårene og betingelserne udgør en juridisk bindende
aftale mellem dig og Amway og regulerer din brug af Websitet, alle tilbud på Websitet og alle køb, som
du foretager via Websitet.
Disse vilkår og betingelser gælder også for de juridiske enheder, der kan være kunder hos ABOer
i henhold til Amways forretningspolitikker, bortset fra de bestemmelser, der udelukkende vedrører
forbrugere som fysiske personer i henhold til gældende lovgivning.

Definitioner og fortolkning
I disse Vilkår og Betingelser gælder følgende definitioner:
Amway-forretningsindehaver skal forstås som en fysisk/juridisk person, som Amway indgår en gyldig
ABO-aftale med.
Fortrydelsesfrist skal forstås som fristen, inden for hvilken en Forbruger kan udnytte sin fortrydelsesret.
Forbruger skal forstås som en fysisk person, der ikke handler som led i sit erhverv, sin forretning, sit
håndværk eller sin profession.
Fortrydelsesret skal forstås som Forbrugerens ret til at træde tilbage fra en Transaktion med Amway som
beskrevet i disse Vilkår og Betingelser.
Ordre skal forstås som ethvert køb af produkter fra Amway via Websitet.
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1. Køb
1.1. For at kunne afgive en Ordre skal du være over 16 år gammel og være bosiddende i EU.
1.2. Når du afgiver en Ordre, indgår du en juridisk bindende aftale med Amway. For god ordens skyld
præciseres, at Ordren ikke indgås med Amway-forretningsindehavere som part.

1.3.	Amway kan belønne Amway-forretningsindehavere for arbejde, der resulterer i ordrer modtaget
via Websitet.

1.4.	Du modtager en komplet og detaljeret beskrivelse af de tilbudte produkter og deres lagerstatus
fra Amway, så du har fuld kendskab til produktets egenskaber, inden du afgiver Ordren. Du
bedes nøje gennemlæse disse informationer. Kontakt din sundhedsudbyder, inden du bestiller
og straks derefter, hvis du har mistanke om, at et produkt har en sundhedsskadelig virkning på
dit helbred. Amway er ikke ansvarlig, hvis en Forbruger anvender Amways produkter på forkert
måde, eller hvis en Forbruger, som allerede har en sygdom, anvender Amways produkter.

1.5.	Alle priser oplyst på Websitet er inkl. moms.

3

2. Betaling
2.1.	Betalingen for Ordren skal være modtaget på tidspunktet, hvor Ordren afsendes.
2.2.	Du skal straks informere Amway, hvis de afgivne betalingsoplysninger er forkerte.

3. Levering
3.1.	Ordrer leveres til den af dig oplyste adresse. Amway bestræber sig med al rimelighed på at levere
rettidigt. Det af Amway oplyste leveringstidspunkt er dog kun udtryk for et skøn.

3.2.	Amway forbeholder sig ret til at levere alle eller dele af produkterne forud for det anslåede
leveringstidspunkt.

3.3.	Risikoen for de bestilte produkters undergang overgår til dig (i) straks når produkterne er leveret
til dig, eller (ii) når produkterne er overgivet i din varetægt, afhængig af hvilket tidspunkt der
indtræder først.

3.4.	Uanset eventuelle begrænsninger i forhold til levering og/eller risikoens overgang accepterer

du, at Amway bevarer ejendomsretten til alle produkter, indtil Amway har modtaget den fulde
betaling for alle de produkter, som indgår i Ordren.
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4. Fortrydelsesret
4.1.	Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven. Du kan således

træde tilbage fra købet uden at anføre nogen grund, inden for de første 14 dage efter at du har
modtaget Ordren. Amway kan bede dig angive årsagen, men du har ikke pligt til at oplyse denne.

4.2.	Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, kan du anvende returformularen på Amways
webside, sende en e-mail til amway_danmark@amway.com ringe til os på 43 31 04 03 eller bruge
standardfortrydelsesformularen nederst på siden. Du afholder selv alle direkte omkostninger
forbundet med returneringen.

4.3.	Du skal behandle produktet og emballagen forsigtigt inden for den 14-dages fortrydelsesfrist.
Du må kun pakke produktet ud og anvende det, i det omfang det er nødvendigt for at fastslå
produktets beskaffenhed, karakteristika og brug. Som udgangspunkt må du kun bruge og
besigtige produktet på samme måde, som du ville gøre det i en butik.

4.4.	Du hæfter kun for en eventuel værdiforringelse af produktet, som skyldes håndtering af
produktet, ud over hvad der følger af ovennævnte bestemmelse.

4.5.	Fortrydelsesretten gælder ikke for:
(a) Produkter, som hurtigt fordærves, eller som har begrænset holdbarhed.
(b) Forseglede produkter, som af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager ikke egner sig til at
blive returneret, og hvor forseglingen er brudt efter leveringen, og

(c)

Produkter, som efter levering er blevet sammenblandet med andre produkter.
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5. Amways tilfredshedsgaranti
5.1.	Amway står ved kvaliteten af sine produkter og yder en tilfredshedsgaranti, som er beskrevet på
www.amway.dk. Denne Amway Customer Satisfaction Guarantee (“ACSG”) ydes i tillæg til dine
rettigheder ifølge lovgivningen, der ikke berøres heraf .

6. Reklamation
6.1.	Købelovens mangelsregler gælder for dit køb. Det betyder, at du som forbruger har 2 års

reklamationsret, som omfatter mangler, der var til stede på tidspunktet for levering af varen.

6.2.	Hvis du vil reklamere over dit køb, kan du kontakte vores kundeservice ved at sende en e-mail til
amway_danmark@amway.com eller ved at ringe til 43 31 04 03.

7. Databehandling
7.1.	Amway har en databeskyttelsespolitik, som gælder for Websitet, og som beskriver, hvordan

Amway bruger dine persondata (“Amways Databeskyttelsespolitik”). Du bedes venligst læse
Amways Databeskyttelsespolitik nøje igennem, inden du skaffer dig adgang til/bruger Websitet.
Amways Databeskyttelsespolitik findes her: https://www.amway.dk/privacy-policy.
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8. Klagemuligheder
8.1.	Hvis du ønsker at klage, kan du kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne nedenfor.
8.2.	Hvis det ikke lykkes os at finde en tilfredsstillende løsning, kan du, såfremt betingelserne

herfor er opfyldt, indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej
35, 2500 Valby. Du kan klage via www.forbrug.dk.

8.3.	Bemærk, at EU-Kommissionen også har en platform til indgåelse af udenretlige forlig, som kan
benyttes, hvis betingelserne er opfyldt. Det giver forbrugerne mulighed for at bilægge tvister i
forbindelse med internethandel uden indblanding fra domstolenes side. Klager kan indgives
her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DA.

9. Afsluttende bestemmelser
9.1.	Såfremt en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser findes at være ugyldig eller uden retskraft
i henhold til en lov, forordning, bekendtgørelse eller anden retsregel, skal denne bestemmelse
anses for ændret eller slettet, men kun i det omfang det er nødvendigt for at overholde den
pågældende lov, forordning, bekendtgørelse eller retsregel, og de øvrige bestemmelser i disse
Vilkår og Betingelser forbliver fuldt ud gyldige.
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10. Lovvalg
10.1. A lle aftaler indgået mellem Amway og dig, som er omfattet af disse Vilkår og Betingelser, er
underlagt dansk ret.

Kontaktoplysninger
Registreret adresse og besøgsadresse:
Carl Gustavs Gade 3, 1. th.
2630 Taastrup
Telefontid:
Mandag til fredag: 09:00-17:00
Telefonnummer 43 31 04 03
E-mailadresse: amway_danmark@amway.com
CVR-nummer: 21264296
Momsnummer: DK21264296
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