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BESTSELLERI kinkekaardid – üldtingimused kaardiomanikele Eestis 
 

Kinkekaardi BESTSELLER (edaspidi „BESTSELLERI kaart”) suhtes kehtivad järgmised kasutustingimused.  

 

1. BESTSELLERI kaardi väljastab moekunsti ettevõte B.V., Kruisweg 801-C, 2132 NG Hoofddorp/Madalmaad. 

BESTSELLERI kaardi müük hõlmab jaemüüjat, kellelt BESTSELLERI kaart väljastaja nimel on ostetud. 

 

2. BESTSELLERI kaart kehtib neli aastat pärast selle ostmist. Krediit kaotab seejärel oma kehtivuse. 

 

3. Krediiti ei tohi välja maksta (isegi mitte jääkkrediidi korral). 

 

4. BESTSELLERI kaardid ei ole isiklikud ja seetõttu on need ülekantavad. 

 

5. BESTSELLERI kaartidele ei saa krediiti uuesti peale laadida. 

 

6. BESTSELLERI kaardid kehtivad Eestis kõigi osalevate jaemüüjate juures1  

 

7. BESTSELLERI kaarte võib kasutada ainult järgmiste toodete ostmiseks: rõivad, sealhulgas jalanõud ja 

aksessuaarid, näiteks kotid, ehted, kosmeetika ja lõhnad. 

 

8. Väljastaja ei võta endale vastutust BESTSELLERI kaartide mis tahes kaotsimineku, varguse, kahjustamise, 

ebaseadusliku või loata kasutamise eest, niivõrd kui see ei ole väljastaja kohustus. BESTSELLERI kaarte ei saa 

blokeerida. 

 

9. BESTSELLERI kaardi maksimaalne krediit on 500 eurot. 

 

10. Väljastaja hoiustab BESTSELLERI kaardi krediidiks saadud vahendid nende kehtivusaja jooksul ühel või mitmel 

usalduskontol ühes või mitmes Saksa pangas. Neid usalduskontosid hoitakse väljastaja nimel avatud 

kollektiivsete usalduskontodena. Väljastaja suunab avatud usalduskontot omavad pangad usaldussuhtele. 

Väljastaja tagab, et usalduskontodel hoitavad maksesummad on igal ajal asjaomasele krediidiandjale 

raamatupidamisarvestuses sihtotstarbelised ning neid ei ühendata kunagi muude füüsiliste või juriidil iste isikute 

kui väljastaja võlausaldaja summadega, kelle eest neid hoitakse, eelkõige mitte väljastaja enda vahenditega. 

Väljastaja võib arvata usalduskontodelt maha summad, mis vastavad väljastaja poolt vastava võlausaldaja vastu 

esitatud nõuetele. Nõudmise korral peab väljastaja teavitama maksesummasid hoiustava panga ja usalduskonto 

vastavat võlausaldajat, ning märkima, kas pank, kus maksesummasid hoiustatakse, osaleb hoiustajate ja 

investorite nõuete tagamise vahendis. 

 

11. Eestis ostetud ja aktiveeritud BESTSELLERI kaarte saab lunastada ka Saksamaa, Prantsusmaa, Slovakkia, 

Luksemburg, Austria, Itaalia, Tšehhi, Norra, Taani, Soome, Hispaania, Poola, Rootsi Iirimaa, Suurbritannia ja 

Šveits. 

                                                           
1 Osalevaid jaemüüjaid saab Shopfinderi abil kuvada BESTSELLERI kaubamärkide veebipoodides. 


