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BESTSELLER presentkort – allmänna villkor för kortinnehavare i Sverige 
 

Följande användningsvillkor gäller för BESTSELLER presentkort (”BESTSELLER-kort”).  

 

1. BESTSELLER-kortet utfärdas av fashioncheque holding B.V., Kruisweg 801-C, 2132 NG 

Hoofddorp/Nederländerna. Försäljningen av BESTSELLER-kort omfattar den återförsäljare från vilken 

BESTSELLER-kortet köps i utgivarens namn. 

 

2. BESTSELLER-kort är giltiga i fyra år efter inköpsdatumet. Därefter löper krediten ut. 

 

3. Kredit får inte betalas ut (inte ens i händelse av kvarvarande kredit). 

 

4. BESTSELLER-kort är inte personliga och kan därför överföras. 

 

5. BESTSELLER-kort kan inte fyllas på med kredit. 

 

6. BESTSELLER-kort är giltiga hos alla deltagande återförsäljare i Sverige1  

 

7. BESTSELLER-kort får endast användas för att köpa följande produkter: kläder, inklusive skor och accessoarer 

som väskor, smycken, kosmetika och parfym. 

 

8. Utgivaren åtar sig inget ansvar för förlust, stöld, skada, oläslighet eller otillåten användning av BESTSELLER-

kort, i den mån detta inte är utgivarens ansvar. BESTSELLER-kort kan inte spärras. 

 

9. maxbeloppet för ett BESTSELLER-kort är 4.000 SEK. 

 

10. Utgivaren sätter in de tillgångar som mottagits för BESTSELLER-kort under giltighetstiden på ett eller flera 

förvaltningskonton hos en eller flera tyska banker. Dessa förvaltningskonton upprätthålls i utgivarens namn som 

öppna kollektiva förvaltarkonton. Utgivaren kommer att hänvisa bankerna som innehar de öppna 

förvaltningskontona till förvaltningsrelationen. Utgivaren ska säkerställa att de betalningsbelopp som förvaras på 

förvaltningskontona vid alla tidpunkter kan överlåtas till den berörda fordringsägaren, och aldrig slås samman 

med beloppen för fysiska eller juridiska personer som inte är utgivarens fordringsägare för vilka de innehas, i 

synnerhet inte med utgivarens egna medel. Utgivaren kan dra av belopp från förvaltningskontona som motsvarar 

eventuella anspråk från utgivaren gentemot respektive fordringsägare. På begäran måste utgivaren informera 

respektive fordringsägare om bank- och förvaltningskontot där betalningsbeloppen deponeras, och ange om 

banken där betalningsbeloppen deponeras har resurser för att säkra fordringar från insättare och investerare. 

 

 11. BESTSELLER-kort som köps och aktiveras i Sverige kan även lösas in i Tyskland, Frankrike, Slovakien, 

Luxemburg, Österrike, Italien, Tjeckien, Norge, Finland, Spanien, Polen, Danmark, Irland, Storbritannien, 

Estland, Turkiet, Färöarna, Cypern, Portugal, Grekland och i Schweiz. 

 

                                                           
1 Du hittar deltagande återförsäljare via Shopfinder i de BÄSTSÄLJANDE varumärkenas onlinebutiker. 


