
C H A N T I
KVALITETSSMYKKER PÅ NETTET – SPAR 25% - 70%



Brilliance by ChantiIntroduktion
CHANTI blev grundlagt i 1995, og lige fra starten blev der satset på at sælge kvalitetssmykker.

Siden da er det gået stærkt, CHANTI har i dag mere end 25 medarbejdere, og smykkerne sælges  

i Danmark, Sverige, Norge, England, Tyskland samt Benelux landene – og flere lande i Europa samt  

i USA og Rusland følger snart succesen til dørs.

Hemmeligheden bag CHANTI´s succes skyldes hovedsagligt to faktorer: CHANTI køber altid direkte  

hos producenterne og bruger udelukkende internettet som salgskanal. Herved sparer du som kunde

fordyrende mellemled og at omkostningerne til butiksdrift gør dine smykker dyrere.

Enkelt ja – men du sparer som hovedregel 25% - 70% på dine smykker, så klik ind på www.chanti.dk

og se det store udvalg. Har du spørgsmål, kan du altid ringe til kundeservice på telefon 33 12 13 00.

www.chanti.dk – fordele og kvalitet i alle led
Du sparer altid 25% - 70% på dine smykker. 

Danmarks største udvalg af smykker på nettet.

Altid mere end 8.000 forskellige smykker på lager.

Meget stort udvalg i brillantsmykker.  

Altid hurtig levering.

2 års produktgaranti.

14 dages fortrydelsesret / pengene retur. 

Personlig kundeservice – ring på 33 12 13 00

Hos CHANTI handler du dansk på nettet.



360°Solitaireringe
CHANTI har mere end 30 forskellige solitaireringe at vælge mellem og 

hertil matchende øreringe og vedhæng. Så ønsker du ikke bare en ring, 

men et komplet sæt, går du aldrig forgæves hos CHANTI.

Ombytningsserie
Smag og behag ændrer sig – og med CHANTI´s ombytningsserie kan 

du indenfor 2 år få en større brillant i din ring, vedhæng eller ørestikker. 

Herudover har du ved ombytning også mulighed for at vælge en anden 

model og/eller guldfarve, hvis du måtte ønske det og du betaler kun dif-

ferencen fra dit gamle smykke til dit nye smykke.

Se alle muligheder og priser under ”Ombytningsserier” på www.chanti.dk 



Precious momentsOmbytningsserier 
Ønsker du flere brillanter i din alliancering, så brug CHANTI’s ombytningsserie, 

hvor du kun betaler differencen mellem din gamle ring og den nye. Tilmed kan du 

frit vælge, om din nye ring skal være i alm.  guld eller hvidguld. Eneste betingelse 

for at benytte ombytningsretten er, at ringen ikke er mere end 2 år gammel.

Allianceringe
Allianceringe er blevet utrolig populære, fordi man aldrig bliver ”færdig” med dem. 

En eksklusiv gave, hvor giveren på forhånd ved, at hver ekstra sten med sikkerhed 

falder i kvindens smag. Det løser mange mænds problemer med gaveidéer og gør 

det nemt at være giver. Under ”Ombytningsserier” på www.chanti.dk kan du finde 

inspiration til den helt unikke og personlige alliancering, og dermed lægge stenen  

til hjertegaven mange år frem i tiden.

Se alle muligheder og priser under ”Ombytningsserier” på www.chanti.dk 



Vielsesringe
Forlovelsesringe og vielsesringe besegler forholdet mellem to 

mennesker. De er det synlige bevis på, at to mennesker hører 

sammen og har valgt at følges ad her i livet. Forlovelses- og 

vielsesringe er så personlige, at vi altid specialproducerer 

ringene og derfor ikke har dem på lager.

Engagement 1:1 Hvad er en Prøvebox?
 
Hos CHANTI har I mulighed for at få frem-

sendt en Prøvebox, når I bestiller vielses-  

eller forlovelsesringe. Prøveboxen består af 

de valgte ringe i standardstørrelser 

samt fingermålere til at fast-

sætte jeres størrelser.  

I har nu mulighed for i ro og mag at 

kigge på ringene, opmåle størrelser og vælge indgravering. 

Beslutter I jer for ringene, udfylder I blot bestillingsskemaet 

og sender Prøvebox og ringe retur. Produktionstiden er 

herefter ca. 3 uger.

Ønsker I ikke ringene, returnerer I bare Prøvebox og ringe, 

hvorefter vi straks refunderer pengene. 

Har I spørgsmål om Prøveboxen, kan I altid ringe til  

kundeservice på 33 12 13 00.

Se alle muligheder og priser under ”Forlovelses/Vielsesringe” på www.chanti.dk



Precious moments Har du spørgsmål til Selectionbox eller brillanter generelt kan du ringe til kundeservice på 33 12 13 00.

Solitaire Selectionbox
Ønsker du at købe en af vores 30 forskellige solitaireringe med en 

brillant på 0,50 ct., eller større og er du i tvivl om, hvilken størrelse 

brillant der klæder din hånd bedst, så kan du mod depositum låne 

en Selectionbox, der indeholder 6 solitaire ringe med attrapbrillan-

ter (zirkoner) i størrelserne 0,50 ct., 0,60 ct., 0,70 ct., 0,80 ct., 0,90 

ct. og 1.00 ct.

Vi kan naturligvis også lave solitaireringe med brillanter, der er 

større end 1,00 ct. og naturligvis også i den brillant kvalitet du 

ønsker - valget er dit.

Har du spørgsmål om Selectionbox eller brillanter generelt, kan  

du ringe til kundeservice på 33 12 13 00.

Prøvebox - Brillantringe
Ønsker du at at se brillantringen og måle din størrelse, før du 

endeligt beslutter dig, så klik ind på www.chanti.dk, klik på katego-

rien ”Prøvebox – brillantringe”  og bestil en Prøvebox, der består 

af den valgte ring i standardstørrelse og fingermålere til fastsæt-

telse af ringstørrelse.

Bestemmer du dig, efter gennemsyn for ringen, udfylder du blot 

bestillingsskemaet og returnerer det sammen med Prøveboxen. 

Har vi ringen på lager, får du den straks tilsendt – ellers er pro-

duktionstiden ca. 6 uger. Ønsker du ikke ringen, returnerer du 

bare Prøveboxen og ringen, hvorefter vi refunderer dine penge. 

Har du spørgsmål om Prøveboxen, kan du altid ringe til kundeser-

vice på 33 12 13 00.

Selectionbox finder du under ”Ombytningsserier” på www.chanti.dk  



Watch WearDansk Designede Ure 
 

CHANTI´s egen urserie spænder lige fra de meget klassiske

dame- og herreure til de mere vovede og trendy ure med farvede

remme og masser af zirkoner. Urene fås i et utal af farver og med små

raffinementer, som gør urene unikke. Alle ure produceres i rustfrit stål. 

Kvaliteten understreges af, at vi kun anvender japanske urværker, ægte 

læderremme, og så er alle ure vandtætte ned til min. 3 atm. 

Se alle muligheder og priser under ”Ure” på www.chanti.dk



Made by ChantiRubin, Safir & Smaragd

Bestem selv farven på din sten
Ædelstene og halvædelstene i alverdens farver og former. Hos CHANTI har du mulighed for 

selv at vælge hvilken stentype du vil have i din brillantring. Valget er dit – rubin, safir, pink safir, 

smaragd, amatyst, topas, granat eller en helt anden sten. Ring til kundeservice på 33 12 13 00 

og hør om mulighederne og få en pris på netop din ring med den sten du ønsker.

Store Brillianter
Store brillanter er enhver kvindes drøm, men 

ofte sætter prisen en begrænsning. Men hos 

CHANTI kan du oftest få brillanter til halv 

pris i forhold til butikspris, fordi vi køber di-

rekte hos producenterne og ikke har udgifter 

til butiksdrift. Så hvis du har et særligt ønske 

om en stor brillant i en af vores solitaireringe, 

så ring til kundeservice på 33 12 13 00 og hør 

om mulighederne og priserne.Vælg sten
Vi har desværre ikke mulighed 

for at vise dig alle de mange 

stentyper, som vi kan sætte i 

brillantringene, men lad os vide, 

hvad du kunne tænke dig, så skal 

vi nok skaffe det.

For specielle ønsker kontakt  

kundeservice på tlf. 33 12 13 00



Independen Days
Madu – Samlekoncept
Med over 600 forskellige MADU led har du mulighed for at designe 

dit eget armbånd - den perfekte måde at udtrykke din egen per-

sonlige stil gennem smykket. Leddene fås som guld og/eller sølv led, 

f.eks. med dyr, bogstaver, tal, flag og Smileys.

Køber du 3 led koster armbåndet kun kr. 1,-

Se alle muligheder og priser under ”MADU” på www.chanti.dk



RainbowsCharming Charms from Chanti
“She comes in colours every where – she’s like a rainbow”* 
Young fashion – young stile. Your life – your charm.

Charms har altid været populære, og du kan vælge mellem 

mere end 350 forskellige charms i alle regnbuens farver.

Køber du 3 Charms koster armbåndet kun kr. 1,-

XchangeSamleringe 

Med CHANT´s samleringe har du mulighed for at sammensætte 

dine egne ringe, vælge form og skifte, lige præcis som du ønsker det. 

Ringene er lavet i sterlingsølv og med struktureret, mat overflade, der 

giver et eksklusivt ”look”, som yderligere forstærkes af ringenes 8 

karat guld detaljer, halvædelsten og zirkoner.

Se alle mulighederne og priser under ”Sølv/Samleringe” på www.chanti.dk Se alle muligheder og priser under ”Sølv/CHANTI Charms”  på www.chanti.dk *Citat: Rolling Stones



Gifts

Se alle mulighederne på www.chanti.dk i kategorien Forgyldt sølv / Øreringe / Vedhæng til creoler

Forgyldte Creoler
Amatyst, topaz, granat, citrin og mange andre halvædelstene – farverig for den 

farveglade. Køb to sæt creol vedhæng - så koster selve creolen kun kr. 1,- og 

start din egen, individuelle samling af vedhæng med alverdens halvædelstene.

Diamant certifikat
CHANTI tjekker omhyggeligt kvaliteten af diamanterne i dit 

smykke, før det afsendes til dig. Der følger altid certifikat med 

på alle diamanter købt hos CHANTI og certifikatet er din 

garanti for at du har købt en diamant, og at kvaliteten er den 

korrekte.

Det er vigtigt, at du gemmer certifikatet sammen med din 

faktura – f.eks. som dokumentation over for forsikringsselskab, 

hvis du skulle miste dit diamantsmykke.



Personal             relationsCongratulation
Chanti Firmagaver
CHANTI gør det nemt for dig
Vi kender alle situationen på arbejdet: Én eller anden har fødselsdag eller jubilæum, og 

der skal derfor købes en gave. Hvad gør du? Pisker rundt i byen for at finde et eller 

andet upersonligt, som alligevel oftest ender med at have den forkerte farve eller 

størrelse? Nej, du bruger i stedet 5 min. foran din computer og finder det helt rigtige 

smykke på www.chanti.dk - du får tilmed væsentligt mere smykke for pengene, fordi 

vores priser er markant lavere end hos en hvilken som helst guldsmed. Når du har 

købt smykket online, så leverer vi delikat i gaveæske direkte til dig på arbejdet. Klar til 

at give - klar til at glæde.  

Gaveæske – Gavekort
Gaveæske
Når du køber et smykke hos CHANTI, følger der altid gaveæske med, så det eneste du skal 

koncentrere dig om er at finde én at give gaven til – nemt og bekvemt som altid hos CHANTI.

Gavekort
Er du i tvivl om, hvilket smykke der passer bedst til den heldige modtager, så er et gavekort 

fra CHANTI sagen. Gavekortene starter fra kr. 150,- og fremsendes flot indpakket – 

enklere kan det ikke blive.



www.chanti.dk


