
Order form-16.10.18-DA-EU

Disse vilkår og betingelser gælder for  bestillinger af abonnement på 
kosttilskud og andre produkter fra Kyäni Europe AB (”Kyäni”), 556834-0169.

Kontaktoplysninger:
Kyäni Europe AB 
Ebbe Lieberathsgatan 18 B 
412 65 Göteborg Sverige

Telefon, kundeservice: +45 89 88 12 08
E-mail: cs.eur@kyanicorp.com

Adresse for returforsendelser:
Kyäni Europe AB
Landskronavägen 27A
252 32 Helsingborg
SVERIGE

Abonnementet
Abonnementet løber i et nærmere angivet antal måneder i henhold til din 
ordre, derefter vil den automatisk skifte til et fortløbende abonnement. Hver 
måned vil du modtage en pakke med de bestilte varer, der sendes til den 
adresse, som du angav på bestillingstidspunktet.

Pris og betaling mv.
De månedlige omkostninger for det valgte abonnement fremgår af fakturaen. 
Forsendelse er ikke inkluderet med mindre det er angivet med 75 til 100 DKK 
pr. levering afhængig af den valgte forsendelsestype. 

Betaling sker enten med kreditkort eller overførsel iht. faktura. Bemærk 
venligst, at betaling efter faktura ikke er tilgængelig på alle markeder. Ved 
bestillingen kan du vælge, hvilken betalingsmåde der passer dig bedst. Hvis 
du ønsker at ændre betalingsmåde i løbet af din abonnementsperiode, kan du 
kontakte vores kundeservice. Kyäni forbeholder sig retten til at tilbageholde 
levering af bestilte varer, indtil betaling har fundet sted. En abonnementspris 
kan ikke, medmindre andet er angivet, kombineres med andre tilbud fra 
Kyäni. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Kreditkortbetaling
Hvis du vælger at betale med kreditkort, vil dit kort blive opkrævet det 
angivne månedlige beløb i hele abonnementsperioden. Hvis der ikke dækning 
på dit kort på betalingstidspunktet, vil Kyäni sende dig en faktura med det 
krævede/anmodede beløb.

Fakturabetaling
På markeder, hvor betaling efter faktura er mulig, gælder følgende betingelser:

For betaling efter faktura er der et ekstra gebyr. Fakturaer fra Kyäni har en 
betalingsfrist på 14 dage. I tilfælde af manglende betaling på forfaldsdagen, 
pålægges en renteafgift fra forfaldsdato beregnet iht. 
den danske Rentelov. Kyäni har også ret til at opkræve et rykkergebyr.

Levering og leveringstid
Leveringen af bestilte varer sker månedligt, og hver månedspakke vil blive 
sendt fra Kyäni inden for 4-7 
arbejdsdage efter hver betaling.

Præmier
Ved bestilling af et abonnement kan Kyäni tilbyde et gratis 
introduktionsprodukt eller ”velkomstpræmie”, som sendes sammen med den 
første leverance. Hvis dit abonnement misligholdes, for eksempel hvis du ikke 
betaler modtagne fakturaer eller på anden vis, har Kyäni ret til at opkræve den 
almindelige pris for den modtagne præmie. 

Ændring af adresse
Hvis du ændrer din adresse i løbet af abonnementsperioden, skal du meddele 
Kyäni den nye adresse.

Fortrydelsesret
Hvis du af en eller anden grund ønsker at opsige dit abonnement, inden 
abonnementsperioden udløber, har Kyäni ret til at fakturere dig for 
prisforskellen mellem den rabatterede abonnementspris og den normale 
produktpris samt for den normale pris for evt. ”gaveprodukter”,  du måtte 
have modtaget som en ekstra fordel. Du har ret til at fortryde dit køb ved at 
give eller sende Kyäni besked inden for 14 dage fra den dato, hvor du har 
modtaget dit abonnements første leverance. Derved annullerer du både alle 
køb for alle månederne i dit abonnement og evt. enkeltkøb, som du måtte 
have foretaget. Fortrydelsesretten gælder kun for pakker med sundheds og 
hygiejnefejl og -mangler, uåbnede modtagne pakkeforsendelser og for pakker 
med ubrudt forsegling. 

Vilkår og betingelser - abonnement Ud over at din fortrydelsesret, er du nødt til at sende eller give de 
modtagne varer tilbage til Kyäni, uden unødig forsinkelse og selv betale 
forsendelsesgebyr. Når Kyäni har modtaget produkterne, vil der blive 
foretaget en refundering af det beløb, du har betalt for de returnerede varer. 

Opsigelse
Hvis dit abonnement løber indtil andet meddeles, kan du opsige det ved at 
kontakte Kyäni inden for 7 dage fra modtagelsen af en leverance og meddele 
din opsigelse. Opsigelse vil derefter træde i kraft efter din seneste levering.

Garanti for kundetilfredshed
Garantien for kundetilfredshed indebærer, at du har 30 dages fuld returret. 
Kontakt venligst Kyänis kundeservice for yderligere information.

Bemærk, at undladelse af betaling ikke kan gælde for opsigelse af abonnementet
Hvis du ikke betaler modtagne regninger i tide, eller hvis der ikke er dækning 
på dit betalingskort i betalingsperioden, har Kyäni  ret til straks at opsige 
abonnementet. Da et abonnement betyder, at du får produkter til en nedsat 
pris, har Kyäni i så tilfælde ret til at opkræve dig forskellen mellem den 
nedsatte pris og den gældende salgspris for de produkter, du måtte have 
modtaget inden for din abonnementsperiode. Ved opsigelse af et abonnement 
har Kyäni ret til at kræve betaling for eventuelle modtagede introduktions- 
eller velkomstpræmier.

Reklamation og klager
Hvis der er noget galt med nogen af vores produkter har du mulighed for 
reklamation ved at kontakte os med almindelig post, e-mail eller telefon. 
Klager skal indgives inden for en rimelig tid, efter at du har opdaget eller 
burde have opdaget fejlen, og inden for tre år fra den dato du har modtaget 
varen.

Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogen klager eller 
kommentarer til vores produkter.

Løsning af tvister
I tilfælde af uenighed om din ordre eller de ovenfor angivne vilkår, kan du 
henvende dig til det danske Forbrugerklagenævn for at få tvisten prøvet. 

Samtykke til og information om behandling af personoplysninger
Ved bestilling af et abonnement hos Kyäni accepterer du, at Kyäni vil bruge 
personlige oplysninger om dig.

De data, der anvendes, er de samme, du har givet til Kyäni i forbindelse 
med din abonnementsbestilling, oplysninger om bestilte og leverede varer, 
oplysninger om eventuelle kontakter med Kyäni, nærmere oplysninger om 
fakturaer og betalinger og andre data, Kyäni har modtaget for at kunne opfylde 
kontrakten f.eks. i forbindelse med adresseændringer. 

Oplysningerne behandles for at opfylde kontrakten, at overvåge og styre 
betalinger mv. og til markedsføring af Kyänis og vores partneres produkter. 
Hvis du ikke ønsker dine personlige data brugt til direkte markedsføring, skal 
du meddele dette skriftligt til Kyäni.

Oplysningerne kan videregives til Kyänis underleverandører og 
samarbejdspartnere, i det omfang, det er nødvendigt for udførelse og 
administration af kontrakten samt til markedsføringsformål.

Du har ret til, én gang hvert kalenderår uden ekstra gebyr, at få oplyst, hvilke 
personoplysninger om dig Kyäni bruger, hvorfra og hvorfor oplysningerne 
hentes, samt hvem der har anmodet om dem. En anmodning om sådanne 
optegnelser skal være skriftlig og underskrevet personligt af dig. Ansøgninger 
skal sendes til Kyäni, se adressen ovenfor. Hvis det konstateres, at behandlede 
personoplysninger er ukorrekte, kan du kontakte Kyäni for berigtigelse. Kyäni 
Europe AB er ansvarlig for behandling af personoplysninger.

Regler for Kyäni Wellnesskonkurrence 
De oplysninger, du giver om dig selv i forbindelse med konkurrencen, bliver 
behandlet med henblik på at administrere konkurrencen. I forbindelse med 
offentliggørelsen af konkurrencevinderen kan personlige oplysninger såsom 
navn, efternavn og by blive offentliggjort på internettet samt i Kyänis interne 
kommunikationskanaler. Vinderne vælges, medmindre andet er angivet, 
tilfældigt ved lodtrækning, der afholdes af Kyäni Europe AB.” Præmien 
er personlig og kan ikke overdrages til anden person. Vinderen vil blive 
informeret personligt pr. telefon, brev eller e-mail. Vinderens navn, efternavn 
og by kan blive offentliggjort på internettet. Det er ikke muligt at ombytte 
præmien til kontanter eller andre ting. Kyäni Europe AB tager ikke ansvaret for 
konsekvenserne af, at oplysninger er bortkommet, beskadiget, fejlsendte eller 
er blevet afleveret for sent  til Kyäni.


