
Copyright: 
Tekst, design m.v. som findes på vores webshop tilhører helsegruppen, samt handelspartnere til 
os. Dele af websitet må ikke sælges, videregives, kopieres eller lign, med mindre andet er aftalt 
med os. 

Konto: 
Når du bestiller hos os oprettes en konto med dine personlige oplysninger. 
Vi bruger dog ikke dine oplysninger medmindre det er strengt nødvendigt. 

Ved misbrug, forbeholder vi os retten til at annullere din ordre og/eller lukke konto. 

Når du anmelder en varer, skal sproget være moderat og på ingen måde køns og race 
diskriminerende ellers forbeholder vi os retten til at fjerne din anmeldelse 

Har du valgt at modtage vores nyhedsbrev, acceptere du at vi sender dig mail med nyheder, tilbud 
og andet, der har interesse for dig som kunde hos os. 

Forbehold: 
Der tages forbehold for tryk- og tastefejl, prisændringer/-stigninger eller forkert prissætning samt 
udgåede varer 

Betaling: 

I webshoppen kan du betale med Dankort eller ved bankoverførsel. 
Din ordre sendes så snart betalingen er registreret. 

Bankoverførsel: 
Bankoverførsel med netbank hvor pengene forudbetales til konto: 
Bank: Danske Bank 
Reg.: 3262 
Konto: 4575600569 

Support: 

Du kan altid sende spørgsmål til vores mailadresse 

Eller du kan kontakte os på telefon i tidsrummet: 

Hverdage 10.00 - 19.00 
Lørdage 10 - 15. 

Ring +45 60649547 eller +45 75859547 



Ordrebekræftelse: 
Når du har bestilt varer på webshoppen, modtager du en ordrebekræftelse på dit køb pr. E-mail. 
Skulle der opstå problemer med restordre / udsolgte artikler eller lignende vil du bliver informeret 
om dette. 

Fragt: 
Ved forsendelse med Post Danmark, vil der blive pålagt fragt, i overensstemmelse med Post 
Danmarks fragtpriser. 
Fragtprisen inkludere ekspeditionsgebyr og eventuelle omkostninger ved forsendelse. 

Lagervare: 
Hvis et produkt er markeret med *** betyder dette at varen eller den ønskede mængde ikke er på 
lager, men vi vil fremsende det så snart det er på lager igen (En vare der ikke er på lager leveres 
normalt indenfor 2-3 hverdage!). 

Vi bestræber os på at være så præcis som mulig med produkt beskrivelse, men der kan forekomme 
fejl og vi beder dig kontakte os hvis du opdager en fejl. 

Venlig hilsen 

Selvstændig Herbalife Medlem 

Aase Jensen 

Hartmannsvej 7, 

7100 Vejle 

TLF: 60649547 / 7585 9547  


