
Vilkår og betingelser for kjøp av Auragram 

Vi trenger nøyaktig fødselstidspunkt for å sette opp ditt Auragram. Vi benytter ikke korrigert 

tidspunkt fra din astrolog, men det oppgitte tidspunkt fra din fødselsjournal. 

Kontakt sykehuset eller byarkivet hvor du ble født for å få tilsendt din fødselsjournal.  

Der skal ditt fødselstidspunkt stå oppført. Du selv har krav på å få utdelt ditt fødselstidspunkt, men 

vil du ha hele fødselsjournalen, må du ha godkjennelse fra din mor hvis hun lever. Er det vanskelig å 

oppdrive fødselstidspunktet, finnes det kanskje innskrevet på en sølvskje, et sølvfat eller i en 

fødselsminnebok. 

Angremulighet og angrefrist 

Fordi ditt Auragram er en individuelt tilpasset vare, må vi be om forhåndsbetaling. Men du kan 

benytte deg av angreretten ifølge angrerettloven: «Når varen lages spesielt for forbrukeren, såkalt 

tilvirkningskjøp, er det vanligvis 14 dagers angrerett. Benytter du angreretten, dekker du kostnadene 

til faktisk utført arbeid, porto og medgåtte materialer, tilsvarende kr 500,-. 

Skulle du oppgi feil opplysninger 

Skulle du oppgi feil opplysninger angående navn, fødselsdata eller fødested, må alt lages på nytt. Det 

vil koste deg nye kr. 500,-. Derfor er det svært viktig at du sjekker opplysningene du sender oss. 

Oppdager du allerede dagen etter at noe er feil, rekker du sannsynligvis å få det korrigert, uten ekstra 

betaling. Send e-post til auragram@innerlife.no 

 

Lagring av personlig informasjon 

Når ditt kjøp er gjennomført vil du motta et skjema, som du fyller ut for at vi kan sette opp ditt 

Auragram. InnerLife-Akademiet bruker og lagrer informasjonen du sender oss til å sette opp ditt 

personlige Auragram og tilhørende årskalender. Vi sender aldri informasjon videre til andre. 

Leveringstid: 5 - 10 dager etter at din betaling er registrert på vår konto. Dersom det tilkommer 

helligdager, kan det ta noe lengre tid. Det samme gjelder for juli måned. 

 

Generelle vilkår: 

Gjelder kjøp av kurs, webinar eller Auragram fra InnerLife-Akademiet. 

Etter påmelding eller bestilling mottar du en bekreftelse, samt en epost med betalingslink.  

Ved å akseptere vilkårene, godkjenner du at vi sender deg informasjon om aktiviteter i regi av 

InnerLife-Akademiet. Du kan selvfølgelig melde deg av epostlisten når du vil. 

Ved å akseptere vilkårene, godkjenner du at beløpet du har valgt å betale,  

trekkes fra kontoen tilknyttet betalingskortet du har lagt inn. 

Dersom du velger delbetaling, trekkes avdragene automatisk fra kontoen tilknyttet ditt 

betalingskort ihh. datoene du har valgt for betaling.  

For øvrig gjelder vilkår ihh til Norsk kjøpslov. 

For andre spørsmål, kontakt daglig leder, Shalini Lind på post@innerlife.no 

InnerLife-Akademiet, reg.nr. 974 421 593. 
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