
RETURNERINGS/REFUNDERINGS & BYTTEPOLITIK 
 

Returnerings- & refunderingspolitik gør det muligt at returnere salgbare produkter, der er købt direkte fra 

virksomheden. Produkter der sælges som del af forretningskittet bliver refunderet med den nedsatte pris, der blev betalt.  

 

Retur- og 

refunderings-

politik 

Distributører 

 

Periode 
Refundering 

af købsprisen 

Refundering af 

forudbetalt 

moms eller 

andre skatter 

Refundering af 

de første 

leverings-

omkostninger** 

Ordrer der afbestilles* inden 

14 dage efter leveringen 
100 % × × 

Ordrer der afbestilles inden 1 

måned efter leveringen 
100 % ×  

Ordrer der afbestilles inden 

for 1 år efter købsdatoen 
90 % ×  

*Man kan delvist eller helt afbestille ordren.    

**Det gælder ikke tillægsomkostninger for ekspresleveringer. De indledende leveringsomkostninger vil kun blive 

refunderet, hvis en ordre annulleres helt. 

Tilbagebetalingsproces.  

 

 

Kontakt dit lokale Nu Skin-kontor (per telefon, fax 

eller e-mail) inden for den fastsatte tidsramme og 

informer dem om din beslutning om 

AFBESTILLING af ordren. Derefter vil du modtage 

et referencenummer.  

 

 

 

Send produkterne retur til virksomheden senest 14 

dage fra afbestillingsdatoen. Vær opmærksom på, at 

du selv skal betale forsendelse. 

 

 

 

Tilføj det referencenummer, du har modtaget + dit Nu 

Skin ID-nummer i pakken. 

 

 

 

Virksomheden refunderer beløbet så hurtigt som 

muligt og ikke senere end 14 dage efter: 

 

• returprodukterne er modtaget eller: 

• du har leveret dokumentation på at 

produkterne er sendt tilbage. 
 

Retur- og 

refusions-

politik for 

kunder 

 

*Man kan delvist eller helt afbestille ordren.    
**Det gælder ikke tillægsomkostninger for ekspresleveringer. De indledende leveringsomkostninger vil kun blive 

refunderet, hvis en ordre annulleres helt. 

Periode 
Refundering 

af købsprisen 

Refundering af 

forudbetalt 

moms eller 

andre skatter 

Refundering af 

de første 

leverings-

omkostninger** 

Ordrer der afbestilles* inden 

14 dage efter leveringen 
100 % × × 

Ordrer der afbestilles inden 

for 3 måneder efter købsdatoen 
100 % ×  

 Byttepolitikken gør det muligt at bytte produkter, der er købt direkte af virksomheden og som er sendt forkert 

eller defekte. 

 

 

Byttepolitik 

Bytteproces:  
 

 
Kontakt dit lokale Nu Skin-kontor (per telefon, fax eller a-mail) inden for 3 måneder fra købsdatoen og informer dem om din beslutning om at  

BYTTE bestillingen. Derefter vil du modtage et referencenummer.   

 
Send produkterne retur til virksomheden senest 14 dage fra afbestillingsdatoen.  

 
Tilføj det referencenummer, du har modtaget + dit Nu Skin ID-nummer i boksen.  

 

 

Virksomheden ombytter produktet så snart, det er modtaget (og senest 14 dage efter). Hvis ombytning ikke er muligt kan virksomheden give:  

• et tilgodebevis til køb af andre produkter, eller 

• fuld refundering af købsprisen 
 

 


