
BLIV KLOGERE PÅ, 
HVILKE VALG DER HØRER 

MED TIL AT VÆLGE ORIGINALER

HVORFOR 
ORIGINALER?



Design handler om at tage noget og gøre det 
bedre. Det handler om at forfine og fokusere på 
de detaljer, der kan gøre en forskel. Det tænker 
jeg altid på, når jeg står med et møbel. Og når ka-
balen med materialer, funktion og æstetik endelig 
går op, så bliver jeg ramt af sådan en stolthed og 
glæde over at kunne bidrage til en tradition, jeg 
selv har lært så meget af.

Kasper Salto, Designer 

ORIGINALER 
ER ETISKE
En original er produceret med en ansvarlig 
tilgang til verdens ressourcer og er designet 
og forarbejdet af mennesker med ordentlige 
arbejdsvilkår. Samtidig er det originale valg 
en garanti for, at dine penge ikke går til 
finansiering af organiseret kriminalitet.  

ORIGINALER 
ER SIKRE 
Du er garanteret at få et produkt, der 
overholder dansk lovgivnings sikkerheds- 
og miljømæssige krav om robusthed og kemi, 
når du køber en original. Originaler er nemlig 
certificerede og godkendte, så du ikke risikerer 
ulykker i hjemmet.

ORIGINALER 
ER BÆREDYGTIGE
Originaler holder længe og ældes med ynde. 
De er udført i solide materialer og er bære-
dygtige i både udtryk og udførelse. Begynder 
årene alligevel at slide uhensigtsmæssigt på 
skønheden, kan originalen ofte ombetrækkes, 
pudses, slibes og repareres af dygtige fagfolk. 
Så endnu en generation kan få glæde af den.

EN ORIGINAL 
TRADITION
Originaler er frugten af generationer af 
designere og håndværkeres kærlighed til 
kvalitet, æstetik og funktionalitet. Derfor er en 
original også mere end et produkt. Den er en 
del af en historie. Og når du investerer i den 
historie, er du med til at værne om en tradition 
– og den fortsatte bevaring og udvikling af 
originalerne. 



RettighedsAlliancen støtter danske originaler
Læs mere på www.rettighedsalliancen.dk

HVORDAN KAN DU 
KENDE EN ORIGINAL?
PÅ FORHANDLEREN
Når du køber gennem en autoriseret forhandler, der giver garanti og returret, er du sikker på, 
at produktet er en original. Originalen kan du desuden kende på dens unikke serie- og 
produktionsnummer, og du har ofte mulighed for at registrere det på producentens hjemmeside.

PÅ PRISEN
Hvis produktet sælges markant billigere end ellers, er der grund til at være særligt opmærksom. 
Iøjnefaldende rabatter og slagtilbud er typiske tegn på, at det ikke er en original, du har fundet.  

PÅ KVALITETEN
Veludførte detaljer, syninger, samlinger og gode materialer er karakteristiske for originaler. 
Hvis du er i tvivl, kan du desuden forhøre dig om dimensioner og vægt hos en autoriseret 
forhandler eller hos producenten.  

HVAD FÅR DU MED 
EN ORIGINAL?
TRYG HANDEL
Når du køber dine originaler online via en autoriseret forhandler eller direkte fra producentens 
webshop, er du sikker på, at du befinder dig på en lovlig og sikker hjemmeside. Køber du et 
ulovligt kopiprodukt, er der dokumenteret stor risiko for, at du får stjålet eller misbrugt dine 
kortoplysninger, eller din computer bliver inficeret med virus/malware.

SIKKERHED FOR MODTAGELSE
Køber du et originalt produkt på nettet, kan du være sikker på at modtage det. Køber du  
derimod et ulovligt kopiprodukt, risikerer du, at det bliver tilbageholdt af toldmyndighederne, 
hvorefter det bliver destrueret. Du har i den forbindelse ingen rettigheder ift. kompensation 
og/eller erstatning.

MULIGHED FOR VIDERESALG
Originale produkter kan du altid sælge videre. Du må derimod aldrig videresælge eller give et 
ulovligt kopiprodukt videre – hverken ved fysisk handel eller online på fx sociale medier eller i 
auktionshuse. Du risikerer i så fald både bødestraf og erstatningskrav fra rettighedshaverne.
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