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Handels- og leveringsbetingelser 

For Pure Luxury ApS/www.pureluxury.dk 

 

1. GENERELT 

Pureluxury.dk ejes og drives af 

Pure Luxury ApS, Hyttevej 22, 2690 Karlslunde, DANMARK 

CVR: 31765188 

Tlf: 2174 2322 

Mail: hejsa@pureluxury.dk 

Disse handels- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer og 
ydelser fra Pure Luxury ApS til levering i Danmark. 

2. BETALING 

Kontant betaling (bankoverførsel eller som angivet) finder sted forud for levering af 
produkter, eller ydelser.  

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms. Moms udgør 25% og 
pålægges købssummen. 

3. BESTILLING OG LEVERING AF VARER ELLER YDELSER 

Når du vil købe en vare hos www.pureluxury.dk bedes du udfylde 
kontaktformularen under fanen ’Kontakt for køb’ med information om de varer du 
ønsker at købe, samt den adresse hvortil varerne skal sendes (leveringsadresse). Du 
skal samtidig tilkendegive, at du accepterer vores handelsbetingelser. 
 
Når din bestillingsmail er gennemgået, modtager du en ordrebekræftelse pr mail 
fra Pure Luxury på den angivne mailadresse, samt faktura for det bestilte inklusive 
fragtomkostninger.  
Fragt udgør standard 60 kroner. 
 
Når din betaling er modtaget, fremsendes dine varer med PostNord. Leveringstid 
forventes at være 2 - 4 hverdage.  
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Pure Luxury ApS tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer og 
udsolgte / udgåede varer. 
 
Særligt vedr. bestilling og levering af håndanalyse 

• Ved bestilling af en personlig håndanalyse er bestillingen bindende ved 
betaling.  

• Materialer til aftryk af dine hænder og fingeraftryk, fremsendes når din 
betaling er modtaget.  

• Når du har returneret dine hånd- og fingeraftryk til Pure Luxury ApS, 
kontakter Berit Tops, certificeret håndanalytiker dig, med henblik på at 
aftale et tidspunkt for din personlige tilbagemelding. 

• Din personlige tilbagemelding af håndanalysen foregår over Skype i 
tidsrummet man-fredag 8.30-16.00 eller efter aftale. Hvis du er forhindret i at 
deltage på den aftalte dato, skal du kontakte Berit Tops 
(berit@pureluxury.dk) hurtigst muligt, med henblik på at lave en ny aftale til 
dine personlige tilbagemelding.   

Særligt vedr. bestilling og levering af smykker med fingeraftryk 

• Der er en forudbetaling på 25% af smykkets pris og som minimum 500 DKK 
ved bestilling 

• Ved bestilling af smykker med (et eller flere) fingeraftryk er bestillingen 
bindende ved betaling.  

• Materialer til aftryk af fingeraftryk, fremsendes når din forudbetaling er 
modtaget.  

• Når du har returneret fingeraftrykkene til Pure Luxury ApS, kontakter Berit Tops 
dig, med henblik på at aftale specifikke aftryk til smykkets fremstilling. 

• Leveringstid aftales ved endelig bestilling, og må forventes at være ca. 5-6 
uger. 

 

4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med god 
databehandlingsskik. Pure Luxury overdrager ikke informationer såsom navn, 
adresse, telefonnummer og e-mail til nogen anden part uden kundens samtykke. 
Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav om 
opbevaring af regnskabsmateriale i fem år.  

Cookies 
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Ved at benytte www.pureluxury.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie 
er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad 
der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke 
et program og indeholder ikke virus. 

I Internet Explorer slettes cookies under menuen ‘Funktioner’ -> ‘Internetindstillinger’ 
-> ‘Slet cookies’. 

Særligt vedr. fingeraftryk/håndaftryk til brug i håndanalysen eller personlige 
smykker:  

Finger- samt håndaftryk anses for at være persondata. 

For at foretage håndanalyse eller fremstille personlige smykker med fingeraftryk, er 
håndaftryk og fingeraftryk en forudsætning. Ved at fremsende og underskrive 
aftrykkene, gives der således Pure Luxury ApS tilladelse til at behandle disse 
personlige data (= aftryk), og samtidig tilladelse til at Pure Luxury må opbevare 
aftrykkene. 

Henvendelser i forbindelse med håndtering af persondata kan du rette til: 
berit@pureluxury.dk 

5. FORTRYDELSESRET 

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt hos Pure Luxury, med undtagelse af 
varer eller ydelser der er specialfremstillede eller personligt udarbejdet (herunder 
håndanalyser samt smykker med fingeraftryk) og derfor ikke kan fortrydes*. 
Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager varen. 

Returneringsomkostninger skal du selv afholde. 

Meddelelsen skal gives pr. mail på kontakt@pureluxury.dk. I meddelelsen skal du 
gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du 
kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende med 
retur. Den finder du på vores hjemmeside. 

*) I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af 
specialfremstillede varer eller personlige sessioner ikke omfattet fortrydelsesretten. 
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VIGTIGT 

Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om 
fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt. Du 
skal vedlægge dokumentation for dit køb samt returformular 

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller uden omdeling. 

Tilbagebetaling 

Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har 
indbetalt til os ved købet. Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, 
som du betalte købet med.  

Varens stand, når du sender den retur. 
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden 
håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og 
den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme 
måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. 

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som 
brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af 
købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. 

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man 
kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug. 

6. REKLAMATIONSRET  

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved 
varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 2 måneder 
efter fejlen blev opdaget. 
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret 
gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. 

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af 
produktet / ydelsen. 

Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige 
fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde 
alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen 
efter undersøgelse, ligesom vi kan opkræve dig et beløb på op til 250 kr. for 
undersøgelse af varen. 
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Ved returnering rettes henvendelse til hejsa@pureluxury.dk og reklamationer 
sendes til: 

Pure Luxury ApS  

Hyttevej 22 

2690 Karlslunde 

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav eller uden omdeling. 

7. Markedsføring 

Når du accepterer ovenstående handelsbetingelser, accepterer du samtidig at 
blive skrevet op til vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig 
nyhedsbrevet.  

 

8. ACCEPT AF HANDELS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

Du skal ved hvert køb acceptere vilkårene i nærværende handels- og 
leveringsbetingelser. Du opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og 
gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver dig. 
På www.pureluxury.dk kan købsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås 
af forældre eller andre, der lovligt kan handle på barnet eller den unges vegne. 
Pure Luxury er ikke ansvarlig for at undersøge kundernes alder i forbindelse med 
handel 

 

9. AFTALEÆNDRINGER 

Pure Luxury ApS forbeholder sig ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage 
ændringer i gældende handelsbetingelser med 14 dages varsel. 

 

10. LOVVALG OG VÆRNETING 

Køb af varer på www.pureluxury.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af 
de ordinære danske domstole. 


