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Eksempler på vildledende markedsføring på Wish.com 

 

Forbrugerombudsmanden er aktuelt i gang med en undersøgelse af markedsføringen 

på Wish.com. På denne baggrund skal forbrugerombudsmanden vurdere, om den on-

line markedsplads og e-handelsgigant, Wish.com, skal politianmeldes.1  

 

Det er Dansk Erhvervs opfattelse, at Wish.com ikke overholder danske regler og anbefalinger om 

markedsføring. I forbindelse med vores omfattende undersøgelse af produkter købt på online mar-

kedspladser som Wish.com, Amazon, AliExpress m.fl., har vi opdaget og dokumenteret omfattende 

problemer ift. produktsikkerhed, forbrugerbeskyttelse, moms m.v. Desuden er vi stødt på mange 

markedsføringsproblemer særligt på Wish.com. 

 
Det følgende notat vil beskrive markedsføringen og forbrugerbeskyttelsen på Wish.com i forhold til: 
1. Målrettet mod danskere, 2. Moms, 3. Før- og nupriser, 4. Utilstrækkelige produktbeskrivelser, 5. 
Misvisende markedsføring, 6. Kopivarer, 7. ”Refunderinger” til Wish Cash, 8. Konkurrencer og tids-
begrænsede rabatter og 9. Wish Local. Dette vil blive sammenholdt med forbrugerombudsmandens 
regler og retningslinjer hentet fra https://www.forbrugerombudsmanden.dk/hvad-gaelder/. Vi ta-
ger forbehold for eventuelle fejl. 

 

 I. Introduktion og baggrund af Dansk Erhvervs undersøgelse 
I en undersøgelse af produkter købt på platforme, har Dansk Erhverv undersøgt Wish.com. En 
oversigt over disse produkter kan ses i tabellen ’Overview of test purchases on platforms; Ama-
zon, Wish.com AliExpress’2. Denne undersøgelse gav følgende konklusioner: 
  

• Dansk Erhverv har købt 27 produkter på Wish.com.  

• 0 af de 6 køb, der var momspligtige, havde betalt moms fordi prisen på pakken var under-
vurderet   

• 0 af produkterne levede op til EU’s forbrugerbeskyttelsesregler. 
• 26 af produkterne levede ikke op til EU’s produktsikkerhedsregler. 
• 23 af produkterne har myndigheder advaret mod og bedt platformen tage ned. Vi har ikke 

modtaget nogen notifikation om dette fra Wish.com 
• 21 af produkterne er hvad der fremstår som identiske produkter stadig til salg på 

Wish.com fra andre tredjeparti-sælgere. 

• 4 af produkterne af blevet ”refunderet” til Wish Cash – en funktion, der kun kan benyttes 
på Wish.com og som ikke er understøttet i Danmark. 

 
 

Købene lever efter vores opfattelse ikke op til forbrugerbeskyttelsesreglerne, da vi ved ingen af kø-

bene på Wish.com blev præsenteret for handelsbetingelserne før købet eller modtog handelsbe-

tingelser efter købet. På Wish.com har platformen et langt sæt handelsbetingelser, men disse re-

gulerer kun brugen af hjemmesiden. Wish.com vil ikke holdes ansvarlig for købene, selvom de ud-

fører en række opgaver for sælgeren såsom markedsføring. 

 

 
1 Wish.com er under mistanke for at vildlede forbrugerne med for høje førpriser - politiken.dk 
2 Study of unsafe and dangerous products on platforms - danskerhverv.dk 

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/hvad-gaelder/
https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art8114722/Wish.com-er-under-mistanke-for-at-vildlede-forbrugerne-med-for-h%C3%B8je-f%C3%B8rpriser
https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/e-handel/study-of-unsafe-and-dangerous-products-on-platforms/
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26 af produkterne levede ikke op til EU’s produktsikkerhedsregler. Overtrædelserne var alt fra 

mangel på CE-mærkning til ulovlige mængder af ftalater, snore så lange og dele så løse, at de ud-

gør en kvælningsrisiko for børn. Derfor har myndigheder advaret om 23 af produkterne og an-

mode om, at platformene tog dem ned. I ingen af tilfældene har vi fået notifikation om dette. Pro-

dukter, der fremstår identiske til de ulovlige og farlige produkter, er stadig til salg på platformen i 

21 af tilfældene. Produktbeskrivelserne indikerer heller ikke, om de lever op til EU lovgivningen. 

Ved 4 køb har vi modtaget ”refunderinger” til Wish Cash. Dette kan kun bruges på Wish.com og 

kan ikke benyttes i Danmark. Ved disse 4 køb, angives produkterne som farlige/ulovlige under 

’vareoplysninger’. De andre ulovlige og farlige produkter, vi har købt på platformen, ”bedømmes i 

øjeblikket af Wish-teamet” ifølge Wish.com. Denne meddelelse kommer, når man forsøger at 

købe produktet igen fra samme link via. ordrehistorikken. ”I øjeblikket” skal dog forstås i vid for-

stand, da denne meddelelse har været ved produkterne i mindst 1,5 måned. En mere uddybende 

beskrivelse af disse resultater findes i notatet ”Unsafe Products on Wish.com”. 

 

1. Markedsføring målrettet danskere 

 

Først og fremmest markedsfører Wish.com sig i høj grad på dansk. Da dansk ikke er et almindelig 

sprog globalt, er det rimeligt at konkludere, at markedsføring på dansk er målrettet danskere. 

Derfor vil den almindelige forbruger formentlig også forvente, at de danske regler og retningslin-

jer, der gælder for markedsføring efterleves. 

 

En anden måde platformen er begyndt at målrette sin markedsføring mod danskere på, er ved 

brug af Dannebrog som et mærke på nogle salgsopstillinger. Ved produkter, der har dette mærke, 

er det muligt at få tilsendt fra lokale danske virksomheder. Konceptet ’Sendt fra Danmark’ kan ses 

på billede 1 og 2. 

 

Billede 1: Dannebrog-mærke som markedsføring målrettet danskere 
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Billede 2: Forklaring af Dannebrog mærkatet – Produkter sendt fra lokale virksomheder i Dan-

mark 

 

 
 

2. Moms – prismarkedsføring 

 

”Virksomheder, der markedsfører deres varer og ydelser til forbrugere, skal altid oplyse deres 

priser med moms. Det gælder både i annoncer, i butikken og på webshoppen.”  

 

På Wish.com er der ingen indikation af, om priserne, der vises, er inklusiv moms. Et eksempel på 

dette ses på billederne af ’one piece’ figurer nedenfor på billede 4. Vi må derfor gå ud fra, at pri-

serne er inklusive moms, hvis det overholder reglerne. På FAQ-siden ’Betaling, priser og tilbud’, 

skriver platformen dog, at de ikke opkræver moms. Dette ses nedenfor på billede 3.   

 

Ifølge forbrugerombudsmandens hjemmeside, er det dog i strid i med reglerne: ”Det kan være 

strafbart ikke at have momsen med i prisen, også selvom man tydeligt oplyser forbrugeren om, at 

prisen er uden moms.  
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Det er ikke tilladt at skrive fx ”ekskl. moms” eller ”plus moms”, ligesom det ikke er tilladt at tage 

et generelt prisforbehold på hjemmesiden, i handelsvilkårene eller i reklamer og annoncer, fx 

”alle vores priser er ekskl. moms”.” 

 

Billede 3: Wish opkræver ikke moms3 

 
 

De fleste af vores køb på Wish.com var ikke momspligtige, da prisen var under momsbagatel-

grænsen på 80 kroner. 7 af vores køb var momspligtige. Ingen af disse har betalte den forpligtede 

moms, fordi prisen indikeret på pakken er langt lavere, end den pris, vi betalte. Dette gør det mu-

ligt for produkterne at komme til Danmark uden at betale den pligtige moms. 

 

Et eksempel på dette, er vores køb af ’One Piece’ figurer. Vi købte figurerne 5. august 2019 for 161 

kroner. Derfor er produktet over momsbagatelgrænsen på 80 kroner. Den indikerede pris på pak-

ken var dog kun 27 kroner, altså næsten 6 gange så lav som den faktiske pris. Dermed kunne pro-

duktet komme til Danmark uden at betale moms.  

 

Billede 4: One Piece figurer på ordrehistorik 

 
 

 
3 https://www.wish.com/faq/payment-pricing 
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Et andet eksempel er en rangle formet som en bilnøgle. Ranglen kostede 90 kroner. Prisen angi-

vet på pakken var dog kun ca. 13,4 kroner. Altså var prisen på pakken næsten 7 gange lavere end 

den pris, vi havde betalt. 
 
Et nyere eksempel er de farverige, små, stærke magneter. Ud over at være dødsensfarlige for børn 
på grund af risiko for, at magneterne kan sluges og ”forbinde sig på tværs af tarmene eller andre 
indre kropsdele og give alvorlige skader”4, bryder magneterne også en række andre regler. For ek-
sempel købte vi magneterne for 92 kroner, altså over momsbagatelgrænsen. Alligevel var den lov-
pligtige moms ikke blevet betalt, da prisen angivet på pakken kun var 2$, altså ca. 12 kroner og 
dermed næsten 8 gange lavere end den reelle pris. 
 

Billede 5+6: Momssnyd – Pris betalt er næsten 8 gange højere end prisen angivet på pakken  
  

 

Selvom kun 9 af købene er momspligtige, har købsprisen og prisen på pakken ikke stemt overens 

ved nogle af pakkerne bortset fra én pakke fra Wish.com. Selv når pakkerne er under momsbaga-

telgrænsen bliver prisen altså forfalsket. I flere tilfælde har prisen på pakken endda været højere 

end købsprisen. For eksempel et trælarve legetøj, der kostede 17 kroner. Prisen indikeret på pak-

ken var 27 DKK altså tæt på dobbelt så dyrt, som den egentlige pris. 

 

Disse konklusioner illustrerer hvor omfattende momssnyd fra Wish.com er. Det lader til, at der er 

et system, der forfalsker priserne på pakkerne. Dette system minder om et bingohjul, hvor en til-

fældig pris under 80 kroner trækkes og bliver den pris, der angives på pakken.   

 

3. Før- og nupriser - prismarkedsføring 

 

En anden problemstilling på Wish.com er prismarkedsføringen. Ifølge forbrugerombudsmandens 

hjemmeside gælder det at: ”Før-/nu-priser kan bruges til at fortælle forbrugerne, hvor meget de 

kan spare på et tilbud eller udsalg. Sammenligningen skal dog afspejle en reel besparelse og må 

ikke være kunstig.” 

 

I følge Wish.com selv, er det forhandlerne, der oplyser om før- og nupriser. Wish vil ikke stilles til 

ansvar eller stille garanti for at førprisen er sand. Dermed er der heller ikke nogen garanti for, at 

de høje procentrabatter afspejler en reel besparelse. Dette ses på billedet nedenfor.  

 

 
4 https://www.sik.dk/erhverv/produkter/legetoej/vejledninger/staerke-magneter-farligt-legetoej 
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Billede 7: Førpriser og procentrabatter på Wish.com 

 
 

I vores tilfælde har alle køb på Wish.com vist en stor besparelse ved brug af før- og nu-priser und-

tagen de køb, hvor produktet har været gratis. Besøger man platformen, lader det til at næsten 

alle produkter bliver solgt med store besparelser, ofte over 90 procent. Det fremstår som om, at 

meget få produkter sælges uden disse store besparelser og at de normale priser de facto aldrig fo-

rekommer. Det er vores oplevelse, at prisbesparelserne ikke virker realistiske eller troværdige, 

idet sammenligningen er kunstig ikke en reel besparelse.  

 

Et eksempel på denne problemstilling er de førnævnte One Piece figurer. Som nævnt, købte vi fi-

gurerne 5. august 2019 for 161 kroner.  One Piece figurerne var stadig til salg fra den samme 

tredje-parti-sælger over et halvt år efter vi købte dem, hvilket ses på billederne nedenfor.  Skærm-

billederne er taget på to forskellige tidspunkter med 1,5 måneds mellemrum – henholdsvis 18. fe-

bruar og 2. april 2020. I begge tilfælde viser slagsopslaget store besparelser fra 269 kr. til 181 kr. 

og fra 267 kr. til 164 kr. Altså er før-prisen henholdsvis cirka 1,5 og 1,6 gange højere end nu-pri-

sen. Ingen af de gange, vi, siden vi købte dem, har undersøgt salsopstillingen, har prisen været 

ved den ”normale” før-pris. Heller ikke købsprisen på 161 kroner er i nærheden af den før-pris, 

der er angivet.  

 

Billede 8: One Piece figurer 18.02.2020  Billede 9: One Piece figurer 02.04.2020 

 

Et andet eksempel på problemstillingen er vores køb af et trælarve legetøj. Vi købte trælarven fra 

to forskellige sælgere på Wish.com (Forty-two back og missjessp). Købene blev foretaget 5. august 

og 4. november 2019 og kostede henholdsvis 17 og 10 kroner. 
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Billede 10: Trælarve på ordrehistorik. Købt af sælgeren Forty-two back 5. august 2019 

 
 

Billede 11: Trælarve på ordrehistorik. Købt af sælgeren missjessp 4. november 2019 

 
 

Siden vi købte trælarverne, har vi tjekket salgsopstillingerne flere gange. Ingen af de gange har 

prisen været i nærheden af førpriserne, der er angivet. Skærmbillederne nedenfor er taget efter-

følgende på to forskellige datoer med cirka 1,5 måneds mellemrum - 18. februar og 2. april. Som 

det kan ses, har ingen af salsopstillingerne været i nærheden af den førpris, der er angivet.  Hver-

ken på købsdatoerne eller de to datoer sidenhen har den faktiske pris været nær den førpris, der 

er angivet.  

 

Larven købt af Forty-two back viser nupriser på henholdsvis 22 og 19 kroner, mens førprisen er 

110 og 111 kroner. Altså cirka 5 og 5,8 gange lavere nupris end førpris.  

 

Larven købt af missjessp har på de to datoer angivet nuprisen til at være 10 og 13 kroner, mens 

førprisen er 63 og 62 kroner. Altså cirka 6,3 og 4,8 gange lavere nupris end førpris. Denne salgs-

opstilling er stadig tilgængelig i dag, hvor larven står til 16 kroner og dermed fortsat langt under 

før-prisen, der her er angivet til 56 kroner. 

 

Billede 11: Trælarve (Forty-two back) 18.02.2020            Billede 13: Trælarve (Forty-two back ) 02.04.2020 
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Billede 14: Trælarve (missjessp) 18.02.2020         Billede 15: Trælarve (missjessp) 02.04.2020  

 

Billede 16: Trælarve (missjessp) 14.01.21

 
 

En række andre eksempler på denne problemstilling kan ses i notatets appendix. Angiveligt er be-

sparelserne ved før- og nu-priserne op mod 99 procent. 

 

4. Utilstrækkelige produktbeskrivelser  

 

Produktinformationen er ofte utilstrækkelig og ofte er det umuligt for forbrugeren at se, om et 

produkt overholder EU produktsikkerhedslove. Et eksempel er de førnævnte One Piece figurer. 

Produktbeskrivelsen nævner størrelse, materiale, pakke og tilstand. Materialet er kun beskrevet 

som ’PVC’, og tilstanden som ’New brand, never been used’. One piece figurene var på daværende 

tidspunkt allerede blevet advaret mod af Forbrugerrådet Tænk, da de indeholder en ulovlig 

mængde af ftalater. Denne anmeldelse ses på billede 18. Dermed levede det ikke op til produktsik-

kerhedslovgivningen.  

  



DANSK ERHVERV   

 

  9/28 

 

Billede 17: Salgsopstilling af One Piece figurer. Produktbeskrivelse markeret. 

 
 

Billede 18: Anmeldelse af One Piece figurer fra Forbrugerrådet Tænk 
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Et andet eksempel er ranglen, vi købte 23. maj 2019, set på ordrehistorikken nedenfor. Salgsop-

stillingen kan ses på billede 20 og 21. Produktbeskrivelsen er meget mangelfuld, da materialet 

kun er beskrevet som ’klæde’. Som det kan ses på billedet af ranglen, er denne beskrivelse langt 

fra dækkende. Sikkerhedsstyrelsen har sidenhen advaret mod produktet, fordi ”En del af ranglen 

kan sætte sig fast i halsen på små børn og udgøre en risko for kvælning”. Denne anmeldelse kan 

ses på billede 20. Produktet lever desuden heller ikke op til mærkning af legetøj, da det ikke havde 

CE-mærke.  

 

Billede 19: Rangle på ordrehistorik 

 
 

Billede 20: Salgsopstilling for rangle   Billede 21: Produktbeskrivelse af ranglen

 
 

Billede 22: Rangle anmeldt af Sikkerhedsstyrelsen 06.12.195 

 

 
5 https://www.sik.dk/farlige-produkter/rangle-6 
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De mangelfulde beskrivelser kan lede til, at forbrugere har endnu sværere ved at navigere uden 

om farlige produkter på Wish.com. I det separate dokument ’Eksempler på forkert produktbeskri-

velse’ findes flere eksempler på, hvordan salgsopstillingerne på Wish har mangelfulde eller endda 

forkerte produktbeskrivelser. 

 
5. Misvisende markedsføring 

Mange af salgsopstillingerne på Wish vildleder åbenlyst i deres markedsføring. Dette gælder 

blandt andet skønhedsprodukter med billeder af urealistiske resultater. Eksempler på dette kan 

ses nedenfor. Disse inkluderer en ’kinesisk malurt’, der får personer til at tabe sig markant ved at 

putte den i navlen. Det inkluderer en creme, der angiveligt fjerner både alle rynker og alle urenhe-

der, så forbrugerne bliver 40 år yngre at se på og alle urenheder forsvinder. Det indkluderer også 

en creme, der giver ”eight-pack” efter kun 3 dage. 

 

Billede 23: Kinesisk malurt giver vægttab 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 24+25: Creme der fjerner alle rynker og urenheder 
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Billede 26: Creme der giver mavemuskler på 3 dage  

 
 

Ifølge mange anmeldelser på Trustpilot, er markedsføringen på Wish.com voldsomt misvisende 

eller direkte snyd. For eksempel nævner flere kunder, at der bliver reklameret med varer, som 

aldrig er tilgængelige. Kunderne oplever, at de bliver lokket til at købe varer på siden, som 

derefter viser sig at være utilgængelige. En kunde mener, at sælgerne på denne måde kan beholde 

kundernes penge, hvis de ikke selv husker at gøre krav på dem. En anden kunde fortæller, at 

pengene bliver refunderet på samme vis, som Dansk Erhverv har oplevet: til en Wish Cash konto, 

som kun kan bruges på Wish.com. Dette vil blive uddybet senere i notatet. 

 

Billede 27-29: Trustpilot anmeldelser, der klager om misvisende markedsføring af utilgængelige 

varer 
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Andre klager går på, at de varer, forbrugerne modtager, ikke svarer til de varer, der er blevet 

markedsført med på Wish.com. Dette gælder for eksempel et par hovedtelefoner, hvor kvaliteten 

er langt under forventningen eller en paryk, der er markedsført som ’ægte hår’, men viser sig at 

være syntetisk. En kunde nævner også, at før-priserne er kunstigt høje. 

 

  



DANSK ERHVERV   

 

  14/28 

 

Billede 30+31: Trustpilot anmeldelser, der klager over misvisende markedsføring  

 

    

  
Flere anmeldelser vedrørende markedsføringen på Wish.com fra Trustpilot kan ses i appendix. 

 

6. Markedsføring af kopivarer 

 

Antallet af forsendelser med ulovlige kopiprodukter, som Toldstyrelsen har tilbageholdt er sti-

gende og særligt i 2019 er antallet eksploderet. Det er et udbredt problem, at mens forbrugerne 

tror, at de betaler for den ægte model, modtager de et kopiprodukt i stedet. Dette er sket for mere 

end hver tiende dansker, der har købt varer på nettet inden for det seneste halve år. I 54% af til-

fældene er Kina oprindelseslandet for netbutikkerne, hvor danskerne køber kopivarer. I Dansk 

Erhvervs undersøgelse af kopivarer var mere end hver tredje kopivare købt på Wish.com. 6  

 
6 https://nyheder.tv2.dk/business/2020-01-09-400000-danskere-snydt-af-kopivarer-paa-nettet 
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Undersøger man markedsføringen på Wish.com, er det ikke overraskende, at forbrugerne bliver 

vildledt til at købe kopivarer. Nogle produkter efterligner velkendte varemærker som Nike, men 

med små ændringer i logoet, som det ses nedenfor. I salgsopstillingen er også mærkatet ”God-

kendt af Wish Shoppers. Vores shoppere er yderst tilfredse med produktets pålidelighed”. Dette 

kan vildlede forbrugere til at tro, at produktet er ægte Nike sko. 

 

Billede 32: Nike-sko kopivarer. ”Godkendt af Wish Shoppers 

 
 

I andre tilfælde er kopivarerne (eller billederne fra deres salgsopstilling) så vellignende, at det er 

umuligt at kende forskel på kopien og den ægte vare. Et eksempel på dette er den nedenstående 

Georg Jensen nøglering. På Georg Jensens egen hjemmeside koster nøgleringen 250 kr., mens 

den på Wish.com kun koster 45 kr.  

 

Billede 33: Georg Jensen nøglering - ægte  Billede 34: Georg Jensen nøglering - kopi 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et andet udbredt kopivare produkt er iPhone og andre telefoner. I disse tilfælde bliver billeder af 

de ægte iPhones tit brugt, hvilket gør det umuligt for en forbruger, der handler i god tro, at se at 

produktet er en kopivare. De urealistiske før-priser øger forbrugernes forvirring, idet salgsopstil-

lingerne på Wish.com ser ud til at være gode tilbud på ægte iPhones. En af salgsopstillingerne er 

fremhævet på billederne nedenfor.  



DANSK ERHVERV   

 

  16/28 

 

Her kan det ses, at produktet har fået 3,3 stjerne fra brugeranmeldelserne. Det er meget svært at 

gennemskue, om disse anmeldelser er ægte. Produktbeskrivelsen ved disse produkter er også om-

fattende. Samlet set er det meget vanskeligt for den enkelte forbruger at gennemskue, om produk-

tet er ægte eller en kopivare. 

 

Billede 35: Kopier af iPhone 

  
 

Billede 36-38: Salgsopstilling af iPhone kopi 
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Billede 39: Produktbedømmelser af iPhone kopi 
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På Facebook markedsfører Wish.com udvalgte salgsopstillinger fra tredjeparts sælgere på platfor-

men. I disse reklamer, som Wish.com udvælger, er også mange kopivarer. Eksempler på dette ses 

nedenfor. Forbrugeren er yderligere vildledt af teksten ”STOP med at betale overpriser i butik-

kerne”.  

 

Billede 40+41: Kopivarer markedsført på Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ”Refunderinger” til Wish Cash 

 

Fire af de produkter, Dansk Erhverv har købt på Wish.com er blevet ”refunderet. Det skal dog no-

teres, at vi ikke selv har anmodet om refunderinger på nogen af produkterne. Refunderingerne er 

derimod kommet efter at Wish.com har vurderet produkterne til at være farlige/ulovlige – i vores 

tilfælde efter at de har været omtalt i medierne (f.eks. fordi Forbrugerrådet Tænk har gennemført 

en test og advaret mod dem). Et eksempel på dette ses på billederne nedenfor. 

 



DANSK ERHVERV   

 

  19/28 

 

Billede 42: Ordrehistorik med refunderet rangle markeret 

 
 

Via. Ordrehistorikken kan man tilgå ‘Vareoplysninger’ markeret med rød firkant oven for. Denne 

knap leder til følgende side:  

 

Billede 43: Vareoplysninger om rangle: farligt/ulovligt produkt 

 
 
Her fremgår det, at produktet er farligt/ulovligt. Derfor er produktet blevet refunderet, hvilket vi 
dog ikke har modtaget nogen notifikation om. Pengene er ikke blevet refunderet til vores kort, 
men derimod til en elektronisk konto kaldet ”Wish Cash”. For ranglen er 28 kr. blevet sat in på 
kontoen Wish Cash som det er markeret på billedet nedenfor. 
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Billede 44: Vareoplysninger om refunderet rangle viser tilbagebetaling til Wish Cash 

 
 
Trykker vi på knappen ‘Se dine Wish Cash her’ bliver vi ledt til siden set nedenfor. Her kan det 

ses, at vi har 245 kr. på vores Wish Cash konto. Denne konto kan kun bruges til at købe andre 

vare på Wish.com. Desuden kan pengene ikke tages ud. Derudover, var funktionen ikke under-

støttet i Danmark i de første mange måneder, hvor vi fik refunderet penge hertil. Vi fik derfor ”re-

funderet” pengene til en konto, der ikke kunne bruges. Sidenhen er funktionen blevet tilgængelig 

for os, dog stadig på betingelse af, at pengene bruges på Wish.com. 

 

Billede 45: Wish Cash saldo. 245 kr., som kun kan bruges på Wish.com og funktionen fungerer 

ikke i Danmark.  

 
 

Ifølge Wish selv, gælder det derimod at købsbeløbet og de standardforsendelsesafgifter vil blive 

returneret til forbrugeren til ens oprindelige betalingsmåde. Wish forklarer, at det kun er hvis 

man vælger at få refunderingen tilbagebetalt i alternativet Wish Cash. I vores tilfælde har vi dog 

ikke valgt dette alternativ, og pengene på vores Wish Cash konto kan ikke trækkes ud. 
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Billede 46: Tilbagebetaling returneret til Wish Cash eller oprindelig betalingsmetode 

 
 

 

8. Konkurrencer og tidsbegrænsede rabatter 

 

”Der gælder som udgangspunkt de samme regler for konkurrencer på nettet og sociale medier, 

som gælder andre steder. Konkurrencens vilkår skal være tydeligt markeret, så forbrugeren nemt 

kan læse, hvilke betingelser der knytter sig til deltagelsen.”7 

 

Særligt på Wish-appen, benytter platformen sig af konkurrencer og tidsbegrænsede rabatter. Ek-

sempler på dette ses nedenfor. Ofte er konkurrencerne tidsbegrænset, så forbrugeren har incita-

ment for at købe varer på platformen hurtigt. Mange af konkurrencerne er ikke forklaret med 

mere end én sætning, og konkurrencens vilkår er ikke tydeligt markeret. 

 

Billede 47-49: Konkurrencer og tidsbegrænsede rabatter på Wish appen 

   
 

9. Wish Local 

 

Wish.com har indført konceptet ”Wish Local” i Danmark. Dette koncept er ifølge Wish selv: ”Wish 

Local er et program med flere tilbud, der gør det muligt for fysiske butikker og den førende e-han-

delsplatform Wish at udnytte hinandens styrker i et gensidigt fordelagtigt partnerskab.”8 Platfor-

men beskriver også programmet i følgende video:  

 
7 https://www.forbrugerombudsmanden.dk/hvad-gaelder/markedsfoeringsloven/konkurrencer/ 
8 https://www.wish.com/local?&hide_login_modal=true 
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Video 1: Wish.com beskrivelse af Wish Local 

 
 

”Med Wish Local pickup kan vores online shopppere hente deres ordrer i din butik, hvilket 

betyder, at du får en chance for at gøre vores kunder til dine kunder.” Med Wish local funkti-

onen får platformen dermed mulighed for at få varer fra platformens tredje-parti-sælgere ind 

på danske hylder. Desuden får butikkerne en ny markedsførings mulighed overfor kunder i 

lokalområdet. 

 

Wish-Local 

Wish-Local består af 4 dele, eller ’tilbud’ som Wish.com kalder det:  

1. Wish Pick-up  

2. Wish B2B  

3. Wish Local Upload  

4. Wish Annoncesystem 

 

Ad 1. Wish Pick-Up er iflg. Wish.com ’hjørnestenen’ i Wish-Local. Ved Wish Pick-Up bliver 

den tilmeldte butik (partnerbutikken) til afhentningssted for wish.com. Det betyder, at part-

nerbutikken modtager varer fra Wish.com en gang hver 6-8. uge, som, når de bestilles af en 

kunde, kan afhentes samme dag i partnerbutikken. Dermed får tilmeldte butikker et lager, og 

kunderne kan på Wish.com se, hvor disse lagre befinder sig og hvilke varer, som er på lager. 

Hver gang en kunde henter en pakke via. Wish Pick-Up tjener butikken €0,5. De udvalgte va-

rer bestemmes af wish.com alt efter hvilke varer, som sælger bedst i det givne geografiske 

område. Wish Pick-Up kan altså forstås som, at Wish.com ’låner’ fysiske butikkers lagerplads 

til at sælge produkter fra platformen med lav leveringstid.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu9bKNqn6m8
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Ad 2.  Wish B2B tilbyder Wish-Local butikker indsigt i Wish.com’s data og dataintelligens til 

at købe og lagerføre de bedst sælgende produkter i egen butik. Det betyder, at partnerbutik-

ker kan se hvilke varer, som klarer sig bedst i deres geografisk område, indkøbe disse og 

sælge dem på egne butikshylder. Her har Wish.com altså ikke noget af gøre med selve salget 

fra butik til kunde. Derfor flyttes ansvar for al lovovertrædelse hen på butikkerne, som benyt-

ter sig af dette tilbud.  

 

Ad 3. Wish Local Upload giver partnerbutikken mulighed for at sælge egne produkter på 

Wish.com, så de vises sammen med de produkter, man yderligere kan købe i partnerbutikken 

som følge af Wish Pick-up eller Wish B2B.  

 

Ad 4. Wish Annoncesystem giver partnerbutikken mulighed for at benytte Wish.com’s an-

noncesystem og data til at markedsføre egne produkter til potentielle kunder i dets geografi-

ske område.  

 

Der er altså ret store fordele for butikker ved at indgå i dette gratis samarbejde. Selvom €0,5 

pr. pakke ikke er meget, kan de give øget trafik i butikken og de tre andre tilbud giver butik-

kerne mere direkte mulighed for omsætning. Det giver også øget mulighed for markedsføring 

med fokus på lokalområdet.  

 

Denne funktion slører yderligere linjerne for, hvem der har ansvar for markedsføring af far-

lige ulovlige produkter, som vi igennem vores undersøgelse har fundet ud af, er meget ud-

bredt på platformen.  

 

Billede 50: Eksempel på Wish Local liste 

 

 

Vælger man en af disse produkter, vil der 

være en mulighed for lokal afhentning på 

salgsopstillingen. For eksempel sokkerne 

med katte på, hvis salgsopstilling ses ne-

denfor på billede 51. På billedet kan det 

ses, at muligheden ”Afhent nu” er tilgæn-

gelig for sokkerne. Det fremgår også, at 

sokkerne er solgt og sendt af ’SOLID VA-

LUE’.  
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Billede 51: Eksempel af salgsopstilling med Wish Local funktion 

 

 
 

Ved at trykke på knappen ’Se placeringer i nærheden’, kommer meddelelsen set på billedet 

nedenfor frem. Her fremgår det, at man kan afhente sokkerne i butikken ’phonecenter’ på 

Nørrebrogade. Det kan derfor være svært for den enkelte forbruger at gennemskue, om de 

handler med Wish.com, SOLID VALUE og/eller phonecenter. 

 

Billede 52: Placeringer i nærheden til afhentning af sokker 
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Konklusion 

 

Det er vores opfattelse, at Wish.com ikke overholder de råd og regler, der gælder om markedsfø-

ring i Danmark. Dette sker til trods for, at platformen markedsfører sig på dansk samt benytter 

Dannebrog som mærke for et af deres koncepter og dermed målretter sig direkte mod danskerne. 

Dette gælder prismarkedsføring, idet Wish.com forklarer, at priserne på hjemmesiden ikke inklu-

derer moms. I vores tilfælde har alle pakker købt fra Wish.com, der har været momspligtige, 

snydt med momsen ved at indikere en forfalsket lav pris på pakken, der dermed går under den 

nuværende momsbagatelgrænse på 80 kr. En anden problemstilling vedrørende prismarkedsfø-

ringen på Wish.com er før- og nu-priserne. I næsten alle tilfælde har salgsopstillingerne på 

Wish.com en meget høj angivet procentbesparelse. Det er vores opfattelse, at varerne aldrig sæl-

ges til de før-priser, der er angivet. Hvis dette er tilfældet, er tilbuddet kunstigt og ikke udtryk for 

en egentlig besparelse, hvilket strider imod Forbrugerombudsmandens regler for prismarkedsfø-

ring. 

 

Det skævvrider konkurrencen og giver usikkerhed for forbrugerne. Handelsplatforme er i dag 

blandt forbrugernes foretrukne, når de handler online, men lovgivningen sikrer dem ikke til-

strækkelig beskyttelse. Dansk Erhvervs undersøgelse af produkter på platforme viste, at langt 

størstedelen af de 50 produkter vi købte ikke overholdt reglerne for produktsikkerhed, forbruger-

beskyttelse og moms. Hvis markedsføringsreglerne heller ikke opfyldes, som tilfældet i dette til-

fælde er med Wish, er det tydeligt at se, at danske virksomheder udkonkurres på unfair vilkår. 

 

Wish.com’s nye funktioner, ’Wish Local’ og ’Sendt fra Danmark’, viser platformens voksende til-

stedeværelse i Danmark. Platformens produkter er nu på danske hylder: med Wish Local kan 

danskerne afhente produkterne i lokale butikker, og med ’Sendt fra Danmark’-konceptet bliver 

produkterne også sendt fra lokale danske virksomheder direkte til forbrugerne. Det understreger 

behovet for at stille platforme ansvarlige på lige fod med danske virksomheder og genoprette fair 

konkurrence. 

 

Platforme stilles ikke ansvarlige på lige fod med de fysiske virksomheder, de kan sammenlignes 

med. I stedet bliver forbrugeren i høj grad gjort ansvarlig for købene på platformen. Problemstil-

lingen om manglende ansvar illustreres måske allerbedst af Wish.com’s svar på Forbrugerrådet 

Tænks test af ftlater i legetøj, som blev gengivet på TV2.dk den 24. juni 20199: 

 

”I en mail til TV 2 skriver Wish, at man ikke var klar over, at produkterne var ulovlige: 

 

- Med flere end to milliarder produkter sætter vi vores lid til, at samfundet hjælper med at for-

sikre, at vores produkter lever op til den standard, vores kunder efterspørger, skriver Wish. 

- Vi er taknemmelige over, at TV 2 og Forbrugerrådet Tænk har valgt at informere os.” 

  

 
9 https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-06-24-advarer-mod-forbudte-stoffer-fundet-i-legetoej-koebt-paa-nettet 

 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-06-24-advarer-mod-forbudte-stoffer-fundet-i-legetoej-koebt-paa-nettet
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Appendix 

 

Eksempler på 99% besparelse ved før- og nu-priser 

 
 

Eksempler på store besparelser ved produkter, Dansk Erhverv har købt, fået testet og som er ble-

vet fundet farlige og ulovlige. Mellem 78% og 95% besparelser. 
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Eksempel på startside på Wish.com – alle med besparelser på mindst 39% og op til 99% eller gra-

tis.
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