
Start-
pakkepris
kr. 999,-

Normal partner- 
pris (IK-brutto):

kr. 1.461,-

For at blive registreret som LR-partner, så du kan starte egen virksomhed, eller bare benytte alle fordelene ved at være  
partner, beder vi dig udfylde dette skema og sætte kryds ud for en eller flere af de rabatterede præsentationspakker eller 
vælge produkter for minimum kr. 999,-. 

VALGFRI PRODUKTER VELKOMSTPAKKEN TIL EN VÆRDI AF KR. 159,- ER MED FOR KUN KR. 1,-

Valgfri produkter
IK-brutto kr. 999,-

Har du ikke fundet dit favoritsæt 
på denne side, kan du sætte 
kryds her og sammensætte din 
egen pakke til en værdi af  
kr. 999,- på næste side.

1 x Cell Essence Food
1 x Cell Essence Energy
1 x Cell Essence Regeneration
1 x Mind Master Extreme
1 x LR Zeitgard Blue Light Defender  

LR TREND
225 PV • 710 FV

STARTPAKKE: LR TREND

1 x ProBalance
1 x Pro 12
1 x Aloe Vera Drinking Gel Honey
1 x Aloe Vera Drinking Gel Peach
1 x Aloe Vera Drinking Gel Sivera
1 x Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus 
1 x Mind Master Extreme
1 x Aloe Vera Relieving Thermo Lotion
1 x Aloe Vera Soft Skin Cream
1 x Aloe Vera 2in1 Hair & Body Wash
1 x Aloe Vera Moisturizing Body Balm
1 x Aloe Vera Protecting Deo Roll-on
1 x Aloe Vera Nutri-Repair Hair Shampoo
1 x Aloe Vera Special Care Box
1 x Aloe Vera Multi Active Day Cream
1 x Aloe Vera Moisturizing Lip Balm
1 x Aloe Vera Extra Freshness Tooth Gel
1 x Aloe Vera Magic Bubble Mask
1 x Microsilver Tooth Paste
1 x LR Starbox
1 x Microsilver Plus Hand Gel
1 x Microsilver Plus Mouth Spray

STARTPAKKE: LR NUTRION & CARE PRO

LR NUTRION & CARE PRO
500 PV • 1.360,– FV

Katalogpris:
kr. 1.855,-

PARTNER EINKAUFS-PREISLISTE gültig ab 01.03.2021

 

COLLECTION• Velkomstmappen indeholder:
• LR Forretningspræsentation
• LR Karriereplan
• LR Collection
• LR Partnerprisliste
• LR Partneransøgningsskema  
• Zeitgard Beauty Diamonds produktprøver (Dag & Nat)
• Aloe Vera Relieving Thermo Lotion produktprøve
• Aloe Vera Multi Active Day Cream produktprøve
• Aloe Vera Refreshing Gel Cream produktprøve
• Bruce Willis Personal Edition Eau de Parfum Minispray
• Guido Maria Kretschmer for Women Eau de Parfum Minispray
• Guido Maria Kretschmer for Men Eau de Parfum Minispray

COLLECTION
1 | 2021

GÜLTIG AB MÄRZ 2021
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Start-
pakkepris
kr. 1.049-

Normal partner- 
pris (IK-brutto):

kr. 1.323,-

Start-
pakkepris
kr. 1.998,-

Normal partner- 
pris (IK-brutto):

kr. 2.989,-

LR NUTRITION 
250 PV • 680 FV

1 x Aloe Vera Relieving Thermo Lotion  
1 x Aloe Vera Soft Skin Cream  
1 x Aloe Vera 2in1 Hair & Body Wash  
1 x Aloe Vera Moisturizing Body Balm  
1 x Aloe Vera Protecting Deo Roll-on  
1 x Aloe Vera Nutri-Repair Hair Shampoo  
1 x Aloe Vera Special Care Box  
1 x Aloe Vera Multi Active Day Cream  
1 x Aloe Vera Moisturizing Lip Balm  
1 x Aloe Vera Extra Freshness Tooth Gel  
1 x Aloe Vera Magic Bubble Mask  
1 x Microsilver Tooth Paste  
1 x LR Starbox

STARTPAKKE: LR CARE PLUS

LR CARE PLUS
250 PV • 680 FV

Katalogpris:
kr. 2.139,-

Katalogpris:
kr. 1.943,-

STARTPAKKE: LR NUTRITION

Start-
pakkepris
kr. 999,-

Normal partner- 
pris (IK-brutto):

kr. 1.528,-

Katalog-
pris:

kr. 4.082,-

Gratis

+

1 x ProBalance  
1 x Pro 12  
1 x Aloe Vera Drinking Gel Honey  
1 x Aloe Vera Drinking Gel Peach  
1 x Aloe Vera Drinking Gel Sivera 
1 x Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus   
1 x Mind Master Extreme   

Dein Erfolg ist planbar

LR KARRIEREPLAN

UPGRADE
YOUR  LIFE  
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Du har fundet dine personlige favoritter i vores sortiment, og ønsker nu at bestille.

Du har følgende muligheder for at bestille:

  LR's webshop: shop.lrworld.com »shop« 24 timer i døgnet

  Telefon: +45 74 31 00 00. Åbningstider: Alle hverdage kl. 10.00–15.00

  E-mail: service.dk@LRworld.com

  Alm. post: LR Health & Beauty, Gammeltorv 14, 2. sal, 1457 København

 lr-easyship.com. Fast levering af LRs produkter

Hvis du er i tvivl om vi har modtaget din bestilling, 
og derfor sender den igen, bedes du venligst skrive 
„GENTAGELSE“ for at sikre, at vi ikke taster ordren 
dobbelt.

For at fremme bestillingsprocessen, bedes du gøre 
følgende, før du kontakter os for at bestille:
Notér alle varer ned med angivelse af:
• Artikelnummer
• Undernummer (nr. på størrelse, farve m.m.)
• Ønskede mængde af hvert artikelnummer

Angiv også leveringsadressen, hvis den er en 
anden end fakturaadressen.

E-mail og brevbestillinger sendes med angivelse af:
• Dato
• LR-partnernummer (DK00xxxxxx) eller   
 (DK000xxxxx)
• LR-kode (xxxx)

Ved telefonisk bestilling, vil vore ansatte gentage 
ordren efter at hele bestillingen er afgivet. Få 
venligst også en eventuel anden leveringsadresse 
gentaget.

De vigtigste data er:
• Dit LR-partnernummer
• Din LR-kode
• Artikelnummer og -betegnelse
• Hvis nødvendigt – undernr. (størrelse, farve)
• Ønsket mængde
•  Leveringsadresse (hvis den afviger fra den 

registrerede betalingsadresse) 
Bemærk, faktura ligger i pakken

Betaling med Kreditkort
Når du ringer for at bestille, vil du som 
udgangspunkt blive bedt om at oplyse alle dine 
kortoplysninger for betaling, inklusiv kontrolcifre. 

Hav venligst følgende oplysninger klar hver gang du 
bestiller:
• Kortnummer (16 ciffre)
• Udløbsdato (xx/xx)
•  Kontrolcifre, de sidste 3 cifre, som står på 

bagsiden af dit betalingskort.

Følgende betalingskort kan benyttes ved bestilling:
Visa, Visa-Dankort, Visa Electron samt Master Card

Gebyrer:
Der er ingen leveringseller behandlingsgebyrer for 
alle ordrer over kr. 450,– inklusiv moms. For ordrer 
under kr. 450,– inklusiv moms. tillægges et gebyr 
på kr. 79,–
 
 
 
 

Opdateret 03/21

BESTILLING, NEMT & HURTIGT
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* Køn:
 Mand    Kvinde

* Køn:
 Mand    Kvinde

* Obligatorisk informationUdfyld venligst med blokbogstaver

Ansøger 1

*Efternavn:

*Fornavn:

*CPR-nr.:  .  .   . 

*Nationalitet: 

Ansøger 2 (Teampartner, valgfri)

Formidler

*Partnernr.:

*Navn:

*Underskrift: 

Dato - Underskrif t ny LR-partner Underskrif t Teampartner
ANSØGERE SKAL VÆRE FYLDT 18 ÅR

Art.nr. Produktbeskrivelse Antal PV IK-brutto

95020 LR Nutrition 250 kr. 999,-

95021 LR Care Plus 250 kr. 999,-

96131 LR Trend 225 kr. 1.049,-

96130 LR Nutrition & Care Pro 500 kr. 1.998,-

Art.nr. Produktbeskrivelse Antal PV IK-brutto

VÆLG DIN STARTPAKKE/ELLER VALGFRIE PRODUKTER FOR MINIMUM KR. 999,-

*Efternavn:

*Fornavn:

*CPR-nr.:  .  .  . 

*Nationalitet: 

*Adresse: 

*Post nr. / By:   

*

*@

*Jeg ønsker min bonus indsat på:

*Reg. nr.  

*Kontonummer    

Bonusudbetalinger skal rapporteres til skat. For at du kan modtage bonusudbetalinger fra LR, 
skal vi derfor foruden din bankkontos registreringsnummer og kontonummer, bede om dit fulde 
CPR-nummer, såfremt du regner med at optjene bonus. 

Ændring af persondata, bonuskonto og CVR-nr. skal ske skriftligt til LR

Udløb

 

 

Kortnummer (16 cifre) Udløbsdato Kontrolcifre (CVC)

Betalingsoplysninger: Udfyld venligst nedenstående kortoplysninger for betaling af din bestilling. 
Betalingen reserveres/trækkes når ordren registreres. 

Maestro MasterCard
ELECTRON

(

Jeg har ikke været i kontakt med en LR-partner.

Firmainformation (valgfri)

Firmanavn:

CVR-nr.:
Ansøgeren skal være ejer af firmaet i henhold til den registrede information i CVR-registret. 
Der kan kun registreres 1 person (ejeren) med en firmaregistrering.

Kontakt mig i stedet per telefon 
for mine kortoplysninger

Maestro MasterCard
ELECTRON

**Ved underskrif t af denne ansøgning bekræfter jeg oprettelsen som LR-partner med de fordele dette giver mig, samt min tilhørende førstebestil l ing. Jeg 
accepterer, at mine personlige oplysninger, som er nødvendige for at: udføre oprettelsen som LR-partner, gennemføre den nuværende bestil l ing, samt 
muliggøre fremtidige bestil l inger og eventuelle bonusudbetalinger; behandles i henhold til LRs Persondata- og Cookiepolitik. 

**Jeg har læst og accepterer de til enhver tid gældende Betingelser for LR-partnere som fremgår på bagsiden af denne ansøgning.

EN GOD START – MED GOD INFO! 
For at du som LR-partner kan sikre dig at du får aktuel information om LR's fordelagtige 
tilbud, kampagner, salgsnyheder, konkurrencer og arrangementer, anbefaler vi, at du 
tilmelder dig vores LR produktnyt og vores SMS service.  
Du kan naturligvis nemt, og til enhver tid afmelde dig igen. 

Jeg ønsker at tilmelde mig:

 LR's SMS-service

 LR produktnyt (du modtager en mail, med et link som du skal klikke på for at godkende din tilmelding til nyhedsbrevet)

** Sender du denne partneransøgning elektronisk fremfor med post, gælder afkrydsning af disse bokse som en elektronisk underskrif t.

Sendes til LR Health & Beauty, Gammeltorv 14, 2. sal, 1457 København / service.dk@lrworld.com

Angiv ønsket forsendelsesmåde (sæt kryds)

Post Nord

 Med omdeling

Uden omdeling
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Betingelser for LR-partnere

Samhandels- og leveringsbetingelser mellem  
LR-partnere og LR Health & Beauty Systems ApS

Betegnelsen partner i disse betingelser inkluderer tidligere 
benyttede betegnelser for partnere herunder: "medlem" og 
"forhandler". 

Kun et partnernummer per sambopar/ægtepar.

1. Køb og salg af LR Produkter:
1.1.   Først ved modtagelsen af partnernummer og personlig 
pinkode har du ret til at købe til engrospriser hos LR Health & 
Beauty Systems ApS 
1.2.   Køb og salg af LR Health & Beauty Systems ApS’ 
produkter må kun foretages i eget navn og sker for egen 
regning og risiko. 
1.3.   I forbindelse med videresalg og / eller indformidling af 
nye LR-partnere handler du alene på egne vegne. Der må 
således ikke gives udtryk for at du handler på vegne af LR 
Health & Beauty Systems ApS. 
1.4.   Indhentning af nødvendige myndighedsgodkendelser 
for at blive registreret som selvstændig samt overholdelse 
af gældende skatteregler er dit eget ansvar og således LR 
Health & Beauty Systems ApS uvedkommende. 
1.5.   Køb af produkter sker direkte hos LR Health & Beauty 
Systems ApS. Lagerhold er ikke tilladt. 
1.6.   Salg af LR Health & Beauty Systems produkter må ikke 
ske gennem et fast forretningssted, på messer, markeder 
eller lignende. Salg af LR Health & Beauty Systems produkter 
må kun ske ved direkte salg. 
1.7.   Som LR-partner er det tilladt at have sin egen 
hjemmeside og indkøbsportal.  
1.8.   Der henvises særskilt til vores retningslinier for  
LR-partneres hjemmesider.
LR Health & Beauty Systems anbefaler at der oprettes en LR-
certificeret partnerhjemmeside (PHP) via LR Health & Beauty 
Systems. Oprettelsen sker via LR’s officelle hjemmeside:
https://www.my-lrworld.com/dk/mylr-danmark/hjemmeside/
personal-website/

2. Andre produkter: 
2.1.   Som LR-partner er det tilladt at sælge produkter og 
tjenesteydelser fra andre virksomheder med undtagelse af 
produkter og tjenesteydelser, der konkurrerer med LR Health 
& Beauty Systems produktudbud eller sælges efter samme 
salgsmetoder (direkte salg). 
2.2.   Det er ikke tilladt at sælge, formidle produkter og / eller 
tjenesteydelser fra andre firmaer til LR-partnere.

3. Reklamation og returret: 
3.1.   LR Health & Beauty Systems ApS yder den lovpligtige 
garanti mod fabrikationsfejl gældende fra fakturadato. 
3.2.   Returret gælder i 1 måned fra fakturadato og gælder 
kun for produkter, der returneres ubrugt i original og salgbar 
emballage. 
3.3.   Returret gælder ikke for salgshjælpemidler. 
3.4.   Godkendt returnering af LR produkter godtgøres enten 
ved kreditnota eller en ombytning til et andet LR produkt. 
3.5   ved returnering af ikke afhentede pakker belastes 
partnere med et gebyr på 250,- kr. pr. pakke for porto & 
intern ekspedition. 

4. Bestilling og levering: 
4.1.   Der opkræves ingen forsendelsesgebyr.  
4.2.   I forbindelse med den månedlige opgørelse af bonus 
og provision forbeholder LR Health & Beauty Systems ApS 
sig ret til at modregne (eventuelle forfaldne og) ikke betalte 
fakturaer.
5. Salgsmaterialer: 
5.1.   Som LR-partner er du forpligtet til kun at 
anvende de af LR Health & Beauty Systems officielle 
og trykte salgsmaterialer, herunder kataloger, prislister, 
præsentationsmaterialer, officielle produkttekster, officielle 
frigivne LR produktfotos mv. 
5.2.   I øvrigt henvises særskilt til vores retningslinier for LR-
partneres hjemmesider, pkt. 7 LR Produkter og rettigheder 
– omtale og fotos, som ligeledes er gældende i forbindelse 
med anden publicering og salgsmateriale. 
5.3.   Eventuel anvendelse af andet salgsmateriale skal 
godkendes af LR Health & Beauty Systems ApS. Såfremt 
ikke godkendt salgsmateriale anvendes er LR Health & 
Beauty Systems ApS berettiget til at ophæve nærværende 
aftale uden forudgående varsel. 
5.4.   Offentliggørelse eller annoncering med billeder af 
LR-produkter og benyttelse af registrerede varemærker, 
som f.eks. firmalogoer og mærkerne LR Health & Beauty 
Systems ApS, LR, Figu Active, ZEITGARD o.s.v. kræver en 
forudgående tilladelse. 
5.5.   Ovenstående regler finder også anvendelse for  
LR-partneres hjemmesider. Der henvises til LR Health & 
Beauty Systems ApS særskilte retningslinier herfor. 
5.6.   LR-partnere har selv ansvar for at gældende love og 
regler for ophavsrettigheder, varemærker mv. overholdes og 
respekteres. 

5.7.   Eventuel konventionalbod rettet mod et  
LR-partner er således LR Health & Beauty  
Systems ApS uvedkommende.

6. Bonus og provision: 
6.1.   Regler for beregning af bonus- og 
provisionsudbetalinger fremgår af marketingplanen, som 
udleveres særskilt. 
6.2.   Provision af gruppeomsætning ydes for indarbejdningen 
og den løbende understøttelse af de direkte og indirekte 
formidlede partnere i deres arbejde. 
6.3.   Betingelsen for at modtage oparbejdet bonus og 
provision af gruppens omsætning er et eget indkøb i 
bonusmåneden på minimum 100 PV. 
6.4   Bonusudbetalinger under kr. 29,00 + moms udbetales 
ikke, men lægges sammen med næste bonus og udtales når 
beløbet overskrider de kr. 29,00 + moms. 
6.5.   Bonus udbetales kun til bankkonto. Er der ikke oplyst 
kontonummer vil bonus optjent alene af egenomsætning 
hvor beløbet udgør mindre end 100,00 kr. udstedes som 
varekreditnota. Al anden bonus tilbageholdes og spares 
op til udbetaling ved førstkommende bonusudbetaling efter 
kontonummeret er blevet oplyst. 
6.6   Told- & skatteregler vedr. udbetaling af bonus. LR 
Health and Beauty er forpligtet til at indberette alle bonus 
udbetalinger som sker til ikke moms registrerede personer til 
E-Indkomst Registeret. Bonus udbetalinger skal registreres 
som B-indkomst. For at gennemføre denne indberetning, skal 
partneres CPR nummer fremgå af partneransøgningen, både 
den trykte samt online registreringen.   
6.7 Kreditnota skal anvendes inden for 12 måneder fra den 
dato du har modtaget den – derefter vil den blive annulleret.

7. Overflytning til anden struktur: 
7.1.   Anmodning om overflytning til anden struktur end den 
struktur man som LR-partner er registreret under kan ikke 
imødekommes. 
7.2.   Ved ophør med salg og formidling af LR Produkter 
kan genformidling tidligst finde sted 12 måneder efter sidst 
registrerede varekøb. 
7.3.   Ved genregistrering udstedes et nyt partnernummer.

8. Behandling af personlig data 
8.1. LR og partneren behandler hver især personoplysninger, 
først og fremmest på grundlag af de systemer som LR stiller 
til rådighed, og ud fra de af LR og partneren indsamlede 
data vedrørende andre partnere og slutkunder. Derfor er LR 
og partneren i databeskyttelsesretlig henseende ansvarlige i 
fællesskab. Opgaverne i den fælles databehandling er fordelt 
på følgende måde: Partneren har ansvaret for (1) at indsamle 
bestillingsdata fra slutkunder og bruge disse til at håndtere 
bestillingen samt (2) at indsamle data vedrørende andre af 
denne partner hvervede partnere og udelukkende anvende 
disse data til salgsmæssige formål, særligt vejledning af 
denne partners tilknyttede partnere. LR har ansvaret for at 
stille de systemer, der bruges til den centrale databehandling, 
til rådighed. Ved hjælp af disse systemer behandler LR 
partner- og slutkundedataene for at håndtere bestillinger, 
beregne partnernes provisioner og kvalifikationstrin samt 
til salgsmæssige formål. LR forsyner partneren med de 
partner- og slutkundedata, der er relevante for denne. 
Formidlingen af information og videregivelsen af oplysninger til 
slutkunder og de berørte partnere har alene LR ansvaret for. 
På forespørgsel bistår partneren LR heri i passende omfang. 
Partneren forpligter sig til at overholde alle aftalemæssige og/
eller lovmæssige databeskyttelsesretlige forskrifter. Partneren 
forpligter sig til omgående at sende eventuelle henvendelser 
fra myndigheder videre til LR.
8.2. Vi giver dine personlige data videre til din Team- og 
Organisationsleder, som bruger dem til at kontakte dig.
8.3. Det er ikke tilladt at videregive oplysninger og 
informationer om andre LR-partnere til tredjeperson uden 
tilladelse fra LR Health & Beauty Systems ApS eller fra den/
de berørte LR-partnere.

9. Øvrige betingelser:
9.1. Såfremt nærværende samhandelsbetingelser ikke 
overholdes eller LR-partnere arbejder til skade for LR Health 
& Beauty Systems ApS, er LR Health & Beauty Systems ApS 
berettiget til at ophæve nærværende aftale uden forudgående 
varsel.
9.2. Der tages forbehold for ret til ændringer af nærværende 
samhandels- og leveringsbetingelser samt for evt. trykfejl.

Regler for adfærd for partnere hos LR Health & Beauty 
Systems ApS

Dette regelsæt beskriver adfærd og forhold mellem LR- 
partnere og slutkunden, og andre MLM-virksomheder samt 
adfærd over for hinanden, og giver en retningslinie for fair 
omgang med hinanden. 
Regelsættet beskriver klart forhold om, hvordan man agerer i 
forhold til LRs værdigrundlag. 
Den skal beskytte og give tilfredshed såvel for slutkunden 
som for LR-partnere, styrke forretningens konkurrenceevne, 
videreføre den mangeårige tradition og det gode omdømme.  

1. Adfærd overfor slutkunden 
LR-partnere tilbyder slutkunden den bedst mulige service, i 
denne sammenhæng skal specielt fremhæves:  
1.1    LR-partnere benytter kun fair og entydige 
salgsmetoder. 

1.2    Præcise produktinformationer skal være tilgængelige 
for slutkunden, herunder også prisinformationer, 
betalings- og reklamationsregler samt henvisning til 
regler omkring fortrydelsesret. Der må principielt kun 
videregives informationer, som er i overensstemmelse med 
virksomhedens officielle udsagn.  
1.3    LR-partnere respekterer slutkundens privatliv, en 
produktfremvisning f.eks. finder kun sted, hvis slutkunden 
udtrykkelig giver tilsagn herom. Beskyttelse af slutkundens 
personlige forhold har højeste prioritet. 
1.4   LR-partnere udmærker sig gennem fair behandling. De 
udnytter ikke slutkundens uerfarenhed, sygdom, alder eller 
utilstrækkelige sprogkundskaber. 
1.5   Bestillinger fra slutkunden skal behandles hurtigt. En 
levering skal ske inden for 14 dage, forudsat at der ikke er 
aftalt en anden leveringsdato. Problemer i forbindelse med 
bestillingsafviklingen skal straks meddeles slutkunden.  

2. Adfærd i forbindelse med hvervning af nye kunder 
2.1   Ærlighed og åbenhed er nøglen til succesfuld 
rekruttering. 
2.2   Ved rekrutteringen skal indtjenings- og 
karrieremulighederne fremlægges i henhold til sandheden.  
2.3   Der skal henvises til påløbende omkostninger og 
udgifter.  
2.4   Indtjeningseksempler for LR-partnere skal svare til 
virkeligheden. 
2.5   En garanti for en bestemt indkomst må ikke gives. 
2.6   Informationer vedr. produkter må kun gives, hvis de er 
i overensstemmelse med virksomhedens officielle udsagn og 
informationer. 
2.7   Negative og nedsættende udsagn om andre MLM-
virksomheder såvel som deres produkter undlades. 

3. LR-partneres adfærd overfor hinanden 
Mellem de enkelte strukturer hersker en sund og fair 
konkurrence, som er præget af gensidig respekt.  
3.1   Hvervning af partnere fra andre strukturer i samme 
virksomhed er forbudt, i denne sammenhæng fremhæves: 
• Friste partnere til forbudt strukturskift, hvor man lover bedre 
betingelser, bedre karrieremuligheder mv. 
• Friste partnere til kontraktbrud, såsom fingeret partnerskab 
via såkaldte stråmænd. 
• Negative eller nedværdigende udtalelser om andre  
LR-partnere. 
3.2   Uoverensstemmelser føres ikke i offentligheden (f.eks. 
presse, sociale medier og andre offentlige informationskilder).

4. LR-partneres adfærd overfor andre  
MLM-virksomheder  
Udvis respekt for enhver anden MLM-forretning. Illoyal, 
strategisk hvervning af partnere i andre MLM-virksomheder er 
uetisk og tolereres ikke af LR, her kan specielt nævnes: 
• Hvervning af hele strukturer gennem systematiske, ulovlige 
aftaler mellem flere partnere. 
• Negative eller nedværdigende udtalelser omkring disse 
virksomheder (omkring indtjeningsmuligheder,  
produkter mv.). 
• Overtale partnere i andre virksomheder til kontraktbrud. 
• Betaling af "dusør" ved et skift, hhv. lovning på sådanne 
betalinger. 
• Udstedelse af advarsler til div. partnere fra andre MLM-
forretninger vedr. påstået konkurrenceskadelige udtalelser må 
ikke forekomme.

5. LR-partneres adfærd overfor hele koncernen 
LR-partnere er loyale overfor deres virksomhed.  
5.1.   LR-partnere udmærker sig ved en sober og fair 
arbejdsmetode.  
5.2   Enhver manipulation af Marketingsplanen er uetisk og i 
høj grad skadelig for virksomheden. I denne forbindelse kan 
nævnes: Systematisk opkøb og en ikke berettiget returnering 
af varer, manipulation med partneransøgninger mv.  
5.3   LR-partnere er loyale over for virksomheden og 
repræsenterer til enhver tid virksomheden på en seriøs og 
passende måde. Partnerne forsøger, så vidt muligt, at holde 
virksomheden skadefri.  
5.4   Retningslinierne for LR-partneres handel, findes i de 
generelle forretningsbetingelser for LR Health & Beauty 
Systems ApS.

6. LR-partneres optræden i offentligheden 
LR-partnere fremstår altid seriøse.  
6.1.   LR-partnere er hverken LR-medarbejdere eller 
kontrahenter. De giver ikke indtryk af at være ansat  
hos LR.  
6.2.   Omgangen med pressen, tv, radio er forbeholdt 
virksomheden. Undtagelser skal godkendes. Forespørgsler 
fra ovennævnte medier skal altid og omgående videregives til 
LR’s presseafdeling:  
Alle udtalelser omkring virksomheden, andre partnere eller 
andre virksomheder i alle former for medier (inkl. Facebook, 
twitter osv.), underligger forpligtigelsen omkring fairness og 
loyalitet. Skal ved behov afstemmes med LR.

Øvrige betingelser for køb af produkter og behandling 
af data, som ikke allerede er beskrevet i ovenstående, 
findes i LRs Generelle Vilkår og Betingelser og 
Persondata- og Cookiepolitik på shop.lrworld.com.

Dette adfærds-kodeks er gældende for alle
LR-partnere, og enhver LR-partner er  
forpligtet til at overholde dette.
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Privatlivspolitik for partnere

Med denne privatlivspolitik vil vi, LR Health & Beauty Systems ApS, gerne informere dig om, hvordan vi behandler og bruger personlige data om dig i 
forbindelse med at udføre og drive vores forretning. LR Health & Beauty Systems ApS overholder kravene i EU‘s generelle databeskyttelsesforordning 
(GDPR) og dansk lovgivning om behandling af personoplysninger.

1. Hvilke personlige data indsamler vi fra dig?
Personlige data er alle oplysninger om en bestemt eller identificerbar fy-
sisk person, som du kommunikerer til os, der opstår hos os, eller som på 
anden måde indsamles af os. Som en del af vores forretning behandler 
og bruger vi følgende personlige oplysninger:
Stamdata: Navn, adresse, fødselsdato, telefon-, fax- og mobilnummer, 
e-mailadresse, dine kontooplysninger samt eventuelle valgfrie oplysninger 
(f.eks. kreditkortoplysninger) og lovpligtige oplysninger.
Bestillings- og salgsdata: Data om de bestillinger, du har afgivet, og sal-
get der genereres fra dem.
Strukturdata: Data om din struktur i upline og downline, dvs. de partnere, 
som du blev direkte eller indirekte rekrutteret af (upline), og de partnere, 
som du direkte og indirekte har rekrutteret (downline).

2. Til hvad og på hvilket retsgrundlag bruger vi dine personlige  
data? 

2.1 Stamdata
Vi behandler dine stamdata i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 litra 
b GDPR til gennemførelsen af den partnerkontrakt, der er indgået med 
dig, samt aftalte bestillinger. Dette omfatter brugen af dine data til at 
sende elektroniske meddelelser til partnere, f.eks. LR Business Update, 
som en del af vores support. Dette gælder også behandling af data, som 
er nødvendig for at gennemføre prækontraktmæssige foranstaltninger. 
Oplysningerne vil også blive stillet til rådighed for andre partnere, i det 
omfang de skal udøve deres kontraktlige forpligtelser. Uden behandling 
af dine stamdata er det ikke muligt at indgå en kontrakt og gennemføre 
kontrakten.
Desuden behandler vi dine stamdata til markedsføringsformål, for så vidt 
dette har en overvejende legitim interesse (artikel 6, stk. 1, litra f GDPR), 
eller du har givet samtykke i denne henseende (artikel 6, stk. 1 litra a  
GDPR). Især sender vi dig jævnligt de nyhedsbreve, som du abonnerer 
på, for at informere om nyheder og ændringer i vores tilbud. Retsgrund- 
laget for dette er dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 
litra a GDPR. 

2.2 Bestillings- og salgsdata
Vi behandler dataene fra dine bestillinger for at gennemføre og afvikle 
aftalte bestillinger. Bestillings- og salgsdataene vil også blive behandlet 
med henblik på at beregne din bonus baseret på din partnerkontrakt, 
herunder især marketingplanen, som er indgået af dig og dine upline-
partnere, der har rekrutteret dig som partner direkte eller indirekte. Data-
ene vil også blive stillet til rådighed for andre partnere, hvis det er relevant 
for deres bonus. Retsgrundlaget i disse tilfælde er artikel 6, stk. 1, litra b 
GDPR. Uden denne behandling af dine bestillings- og salgsdata er det 
ikke muligt at indgå en kontrakt (med hensyn til bestillingen) og udføre 
kontraktens bestemmelser (med hensyn til bestillingen eller at partner- 
kontrakten).

2.3 Strukturdata
Strukturdata behandles for at beregne den bonus, som du og dine 
upline-partnere, der har rekrutteret dig som partner direkte eller indirekte, 
har ret til i henhold til den partnerkontrakt, der er indgået med dig, især 
marketingplanen. Dataene vil også blive stillet til rådighed for andre part-
nere, hvis det er relevant for deres bonus. Retsgrundlaget i disse tilfælde 
er artikel 6, stk. 1, litra b GDPR. I øvrigt behandler vi dine strukturdata 
til markedsanalyse, statistik, til at forhindre misbrug, samt til at optimere 
vores service, for så vidt, at der  er en overordnet legitim interesse (artikel 
6, stk. 1, litra f GDPR). Uden behandling af dine strukturdata er indgåelse 
og gennemførelse af partnerkontrakten ikke mulig.

2.4 Ingen automatiseret beslutningsprocess
Vi træffer ikke beslutninger, der har nogen retslig indflydelse på dig eller 
som påvirker dig på en lignende måde, som udelukkende er baseret på 
automatisk behandling af dine data. 
3. Ret til indsigelse
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod databehandling til markeds-
føringsformål. Dette gælder især for brugen af dine data til afsendelse af 
nyhedsbreve. Vi er juridisk forpligtet til at stoppe en sådan indsamling, 
behandling og brug af data, hvis du gør indsigelse. 

Hvis vi behandler dine personlige data på grundlag af en berettiget inter-
esse i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f GDPR, kan du til enhver tid gøre 
indsigelse mod dette, ud fra årsager, der skyldes din særlige situation. 
I så fald bedes du kontakte vores kontor på telefon 74 31 00 00. Vi vil 
derefter undersøge, om vores legitime interesse for databehandling op-
vejes i dit tilfælde, eller om dine interesser vægtes højere, på grundlag af 
din særlige situation. I sidstnævnte tilfælde ophører vi med at behandle 
dine data i overensstemmelse med din indsigelse. I dette tilfælde kan vi 
ikke behandle eksisterende og eventuelt fremtidige bestillinger. 

4. Overførsel til tredjepart 
Vi deler ikke dine personlige oplysninger med andre tredjeparter til mar-
kedsføringsformål. En overførsel af personoplysninger til tredjepart finder 
kun sted, hvis og i det omfang (1) det er nødvendigt for udførelsen af 
kontraktforholdet (især overførslen upline- og downline-partnere i din 
struktur), (2) vi er lovligt forpligtet til at gøre det, eller (3) det er nødvendigt 
for at håndhæve kontraktforholdet eller andre aftaler indgået med dig 
samt vores rettigheder og krav.
Hvis en upline- eller downline-partner i din struktur er placeret i et tred-
jeland uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vil 
dataene kun blive overført, navnligt betingelserne for at gøre dette under 
GDPR er opfyldt, især hvis modtageren har et tilstrækkeligt databeskyttel-
sesniveau.

5. Sikkerhed
Vi træffer rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, især for at 
sikre at dine personlige oplysninger er beskyttet mod tab, unøjagtigheder 
eller uautoriseret adgang fra tredjepartner. Disse foranstaltninger tilpasses 
løbende med de forbedrede tekniske muligheder.

6. Kontaktoplysninger
Hovedsæde: LR Health & Beauty Systems ApS, Gammeltorv 14, 2. sal, 
1457 København K, service.dk@LRworld.com
Vi understreger, at vi er fælles ansvarlige for behandlingen af dine per- 
sonoplysninger med de partnere, som har rekrutteret dig direkte eller in-
direkte (artikel 26 GDPR). For at hævde dine databeskyttelsesrettigheder 
bedes du kontakte os. 

7. Periode for opbevaring af data
Vi gemmer dine personlige oplysninger, så længe formålet med opbeva-
ring forbliver gældende og kræver opbevaring. Dine stamdata, bestillings- 
og salgsdata samt strukturdata gemmes i løbet af den kontraktperiode, 
som er indgået med dig. Efter opsigelse af partner-kontrakten gemmer 
vi dine stamdata, bestillings- og salgsdata samt strukturdata, hvis dette 
er fastsat i EU-forordninger og nationale bestemmelser, love eller andre 
bestemmelser eller er nødvendigt for at beskytte vores legitime interesser. 
Kun data, der er gemt til markedsføringsformål, slettes, hvis du tilbage-
kalder dit samtykke. 

8. Dine rettigheder
Ifølge GDPR har du ret til at anmode om information, berigtigelse, slet-
ning og begrænsning af databehandling, og til at hævde din ret til data-
portabilitet, din ret til indsigelse som ovenfor, og din ret til at tilbagekalde 
dit samtykke. Hvis GDPR fastholder disse rettigheder som forudsætnin-
ger, gælder dette kun, hvis de er opfyldt. 
Brug venligst kontaktoplysningerne ovenfor hvis du ønsker at hævde 
denne rettighed.
For at forhindre oplysning til uautoriserede tredjeparter, skal du dokumen-
tere din identitet når du henvender dig for at hævde dine rettighed.
Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk, 
+45 33193200, dt@datatilsynet.dk). Hvis du er i tvivl om lovmæssigheden 
af behandlingen af dine data, er du meget velkommen til at kontakte os, 
så vi kan klarlægge dette. 

9. Ændringer i privatlivspolitikken
Fra tid til anden kan det være nødvendigt at justere indholdet af denne 
privatlivspolitik. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet til enhver 
tid og vi vil i dette tilfælde offentliggøre den ændrede version af privat- 
livspolitikken.

Version fra maj 2018 
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