
 

Forbrugerklagenævnet har den 30. marts 2021 behandlet din klage over Wellness Clinic Nuuk og 

har truffet nedenstående enstemmige:  

 

AFGØRELSE 

 

Du får medhold i din klage.  

 

Wellness Clinic Nuuk skal inden for 30 dage fra modtagelse af denne afgørelse tilbagebetale 5.560 

kr. til dig, samt rente efter renteloven fra den 11. oktober 2020, og til betaling sker.  

 

Indledning  

Klagen er modtaget den 12. august 2020. Klagen vedrører en aftale om fjernelse af tatovering 

samt prisen for dette.  

 

Du har fremsat krav om at aftalen ophæves og at Wellness Clinic Nuuk tilbagebetaler 5.560 kr. til 

dig.  

 

Wellness Clinic Nuuk har ikke efterkommet dine krav, ligesom de ikke har besvaret henvendelser 

fra Forbrugerklagenævnets sekretariat, udover e-mail af 13. oktober 2020.  

 

Sagsfremstilling  

I slutningen af juni 2020 ser du et opslag på Wellness Clinic Nuuk facebookside, hvoraf det fremgår 

at der er 20% på alle behandlinger. Du kontakter derfor Wellness Clinic Nuuk, fordi du ønsker at få 

fjernet dine tatoveringer. Du møder op på Wellness Clinic Nuuk, hvor dine tatoveringer måles og 

du får en pris for fjernelse efter størrelsen på alle dine tatoveringer. Wellness Clinic Nuuk skriver 

prisen for at få fjernet tatoveringerne på en papirlap, 5.560 kr. og du spørger om det er hele 

beløbet for at fjerne dine tatoveringer, hvilket Wellness Clinic Nuuk svarer ja til.  

 

Du tager herefter hjem og går ind på Wellness Clinic Nuuk hjemmeside for at tjekke prisen 

yderligere og kan efter din søgning se, at priser fremgår under fanen 'Priser', hvoraf det fremgår at 

fjernelse af tatoveringer koster forskelligt beløb alt efter tatoveringens størrelse. Du kan også se, 

at du umiddelbart har fået din rabat på 20%.  

 

Efterfølgende møder du op på Wellness Clinic Nuuk og får foretaget behandlingen. Du oplyser, at 

du får en tid 6 uger efter, som du tror er en kontrol og muligvis rettelse af farve, som har været 

særligt genstridig.  

 

Omkring 6 uger senere møder du igen op på Wellness Clinic Nuuk. Du fortæller Wellness Clinic 

Nuuk, at behandlingen ikke rigtig har haft nogen effekt, hvortil Wellness Clinic Nuuk siger, at de vil 



prøve med stærkere laser. Du oplyser, at du spørger Wellness Clinic Nuuk om hvor mange 

behandlinger du mangler, hvortil Wellness Clinic Nuuk svarer måske seks endnu. Du oplyser, at du 

begynder at føle dig vildledt.  

 

Efter endt behandling spørger Wellness Clinic Nuuk dig om du har flere bandager til sårbeskyttelse 

derhjemme. Du har ikke flere og Wellness Clinic Nuuk siger at du har mulighed for at købe nogle 

med til 40 kr. Du oplyser, at du ikke har dit Dankort med, så du ønsker ikke at købe bandagerne. 

Wellness Clinic Nuuk siger at du bare kan komme dagen efter, hvorefter du tilbyder, at du kan 

udføre en straksoverførsel over netbank via. mobil. Wellness Clinic Nuuk giver dig et visitkort, 

hvorpå Wellness Clinic Nuuk skriver kontonummer og 5.560 kr. Du overfører 40 kr. og siger, at du 

har bemærket at der står 5.560 kr. på visitkortet. Du oplyser, at du gør opmærksom på at du jo 

allerede havde betalt det skyldige beløb ved forløbets opstart. Wellness Clinic Nuuk oplyste, at det 

kunne de ikke se, men at Wellness Clinic Nuuk ville tjekke det senere.  

 

Efter et par dage modtager du en faktura, hvori der står fakturabeløb på 4.000kr og at du har 

betalt og skylder 0. Du kan ikke forstå hvorfor du ikke kan genkende fakturaen og dens indhold, da 

aftalen var 5.560 kr., mens der på fakturaen står 4.000 kr. Du skriver herefter til Wellness Clinic 

Nuuk, som svarer at de ikke kan se din indbetaling. Du sender screenshot af din bankkvittering og 

Wellness Clinic Nuuk siger at de ikke kan finde indbetalingen.  

 

Du oplyser, at du betalte via. dankortterminal og fik en kvittering. Du opfordrer derfor Wellness 

Clinic Nuuk til at kontakte sin bank. Du oplyser, at du også kontakter din bank, da Wellness Clinic 

Nuuk gentagne gange skriver at din indbetaling ikke er gået ind.  

 

Efter skriveri frem og tilbage mellem jer, gør Wellness Clinic Nuuk dig opmærksom på at det er 

betaling for 2. behandling du mangler at betale. I skriver frem og tilbage og du skriver til Wellness 

Clinic Nuuk, at det ikke fremgår nogle steder at man betaler pr. behandling og at du, under 

konsultationen, gentagne gange spurgte ind til samlet pris på fjernelse af tatovering. Du oplyser 

ligeledes at det på hjemmesiden ikke fremgår at man betaler pr. behandling, men rettere 

'Fjernelse af tattoo' og en pris.  

 

Du oplyser, at du gik ind til dette forløb i god tro om at få fjernet dine tatoveringer for et samlet 

beløb på 5.560 kr. i alt.  

 

Du ønsker at ophæve aftalen og at Wellness Clinic Nuuk tilbagebetaler de 5.560 kr. til dig.  

 

Den 19. august 2020 sender du en tilføjelse til klagen. Tilføjelsen til klagen består af messenger-

korrespondance du har haft med Wellness Clinic Nuuk samt dokumenter, der er relevante for 

sagen.  

 



Af messeger-korrespondancen fremgår screenshot af din betaling på 5.560 kr. til Wellness Clinic 

Nuuk. Det fremgår ligeledes af messenger-korrespondancen at du er i den tro, at du, ved betaling 

af de 5.560 kr., har betalt det fulde beløb for fuldstændig fjernelse af dine tatoveringer og at du 

først den 11. august 2020 bliver klar over at der skal betales pr. behandling. Det fremgår endvidere 

af messenger-korrespondancen at du forsøger at finde en løsning med Wellness Clinic Nuuk.  

 

I tilføjelsen til klagen har du også medsendt nogle dokumenter, som du mener er relevante for 

sagen. Du har blandt andet sendt screenshot af Wellness Clinic Nuuks opslag på facebook om 20% 

på behandlinger. Du har endvidere sendt screenshot af Wellness Clinic Nuuks hjemmeside om 

tatoveringsfjernelse, hvoraf beløb fremgår. Herudover har du sendt billeder af papirlappen, hvoraf 

de 5.560 kr. fremgår og screenshot af din betaling af de 5.560 kr. til Wellness Clinic Nuuk.  

 

Den 20. august 2020 sender du endnu en tilføjelse til klagen. I tilføjelsen til klagen oplyser du, at 

du ikke ønsker at indgå et forlig med Wellness Clinic Nuuk, men blot ønsker at Wellness Clinic 

Nuuk tilbagebetaler de 5.560 kr. til dig, da du ikke har fået den ydelse, som du købte.  

 

Den 11. september 2020 sendte Forbrugerklagenævnets sekretariat et indbringelsesbrev til 

Wellness Clinic Nuuk, hvori Wellness Clinic Nuuk blev bedt om at komme med kommentarer til 

klagen.  

 

Da der ikke inden svarfristens udløb var indkommet svar fra Wellness Clinic Nuuk sendte 

Forbrugerklagenævnets sekretariat en rykker for svar på indbringelsesbrev til Wellness Clinic Nuuk 

den 13. oktober 2020. I dette brev blev Wellness Clinic Nuuk gjort opmærksom på at sagen ville 

blive færdigbehandlet, såfremt de ikke svarede.  

 

Senere samme dag svarede Wellness Clinic Nuuk, at Wellness Clinic Nuuk ikke havde modtaget 

noget brev før og spurgte ind til hvad der menes med rykker. Wellness Clinic Nuuk oplyste 

endvidere at klagen er en uberettiget og usand anklage.  

 

Forbrugerklagenævnets sekretariat sendte den 16. oktober 2020 et svar til Wellness Clinic Nuuk. I 

svaret oplyste Forbrugerklagenævnets sekretariat Wellness Clinic Nuuk om at der den 11. 

september 2020 blev sendt et brev til Wellness Clinic Nuuk på den tidligere oplyste e-mailadresse, 

samt at Wellness Clinic Nuuk er velkommen til at sende kommentarer til klagen.  

 

Begrundelse  

Forbrugerklagenævnet bemærker indledningsvist, at du har givet en troværdig og fyldestgørende 

beskrivelse af hændelsesforløbet.  

 

Nævnet finder derfor at sagen er tilstrækkeligt oplyst og at dine oplysninger om 

hændelsesforløbet kan lægges til grund for sagens afgørelse.  



 

Du har fremsat krav om at aftalen ophæves og at Wellness Clinic Nuuk tilbagebetaler 5.560 kr. til 

dig.  

 

Du har oplyst at du ved første konsultation spurgte Wellness Clinic Nuuk om beløbet på 

papirlappen, de 5.560 kr., var hele beløbet for at fjerne dine tatoveringer. Du har oplyst at 

Wellness Clinic Nuuk svarer ja til dette. Du har herudover oplyst at du, under konsultationen, 

gentagne gange spurgte ind til samlet pris på fjernelse af dine tatoveringer.  

 

Du har endvidere oplyst at du er i den tro at du, ved forløbets opstart, har betalt hele det skyldige 

beløb.  

 

Det fremgår ligeledes af messenger-korrespondancen, at du er i den tro, at du, ved betaling af de 

5.560 kr., har betalt det fulde beløb for fuldstændig fjernelse af dine tatoveringer og at du først 

den 11. august 2020 bliver klar over at der skal betales pr. behandling.  

 

Du har herudover oplyst, at du gik ind til forløbet i god tro om at få fjernet dine tatoveringer for et 

samlet beløb på 5.560 kr. i alt.  

 

Forbrugerklagenævnet lægger herefter til grund, at du var af den overbevisning, at du ville få dine 

tatoveringer fuldstændigt fjernet for et samlet beløb på 5.560 kr. i alt.  

 

Du har oplyst at du skriver til Wellness Clinic Nuuk, at det ikke fremgår nogle steder at man betaler 

pr. behandling. Du har ligeledes oplyst, at det ikke fremgår af Wellness Clinic Nuuks hjemmeside, 

at man betaler pr. behandling, men rettere 'Fjernelse af tattoo' og en pris.  

 

Du har endvidere sendt screenshot af Wellness Clinic Nuuks hjemmeside om tatoveringsfjernelse, 

hvoraf beløb fremgår. Herudover har du sendt billeder af papirlappen, hvoraf de 5.560 kr. fremgår.  

 

Forbrugerklagenævnet lægger herefter til grund, at det ikke fremgår af Wellness Clinic Nuuks 

hjemmeside, at man betaler pr. behandling. for tatoveringsfjernelse, idet der blot fremgår et 

beløb, jf. screenshot af Wellness Clinic Nuuks hjemmeside.  

 

Forbrugerklagenævnet lægger endvidere til grund, at det ikke fremgår af papirlappen, at beløbet 

på 5.560 kr. skal betales pr. behandling.  

 

Sammenholdt med din forklaring finder Forbrugerklagenævnet det herefter godtgjort, at der 

objektivt er blevet indgået en aftale om fuldstændig fjernelse af dine tatoveringer til en samlet pris 

af 5.560 kr.  

 



Forbrugerklagenævnet finder det endvidere godtgjort, at du hverken har eller burde have indset, 

at aftalen som følge af uklar og mangelfuld information fra indklagedes side havde fået et andet 

indhold end tilsigtet.  

 

Nævnet finder derfor, at aftalen om fuldstændig fjernelse af dine tatoveringer til en samlet pris af 

5.560 kr. har været bindende for indklagede, jf. Aftalelovens § 32, stk. 1.  

 

Du har ikke fået dine tatoveringer fuldstændigt fjernet for en samlet pris på 5.560 kr., da Wellness 

Clinic Nuuk har nægtet at fjerne dine tatoveringer fuldstændigt for en samlet pris på 5.560 kr.  

 

Forbrugerklagenævnet finder på den baggrund, at Wellness Clinic Nuuk har misligholdt jeres aftale 

og at du kan hæve aftalen og kræve de 5.560 kr. tilbagebetalt af Wellness Clinic Nuuk, jf. 

princippet i købeloven § 78, stk. 1, nr. 4.  

 

Da der dokumenterbart er fremsat anmodning om tilbagebetaling senest ved indbringelsesbrev af 

11. september 2020, og Wellness Clinic Nuuk senest på dette tidspunkt havde de fornødne 

oplysninger til at kunne forholde sig til kravet, finder nævnet at kravet skal forrentes 30 dage fra 

denne dato, jf. § 3, stk. 2. i lovbekendtgørelse nr. 1075 af 11. september 2015 om renter ved 

forsinket betaling m.v. for Grønland (renteloven).  

 

Klagevejledning  

Du kan ikke klage over Forbrugerklagenævnets afgørelse til andre administrative myndigheder, jf. 

landstingslov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning § 35 stk. 2.  

 

 

Med venlig hilsen 

Forbrugerklagenævnet 

 

Rannvá Clementsen 

Formand 


