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Darčekové karty BESTSELLER – Všeobecné podmienky pre držiteľov kariet na 

Slovensku 
 

Pre darčekovú kartu BESTSELLER (ďalej len „karta BESTSELLER“) platia nasledovné podmienky použitia.  

 

1. Kartu BESTSELLER vydáva spoločnosť fashioncheque holding B.V., Kruisweg 801-C, 2132 NG 

Hoofddorp/Holandsko. Predaj karty BESTSELLER zahŕňa predajcu, od ktorého je karta BESTSELLER 

zakúpená v mene vydavateľa. 

 

2. Karta BESTSELLER je platná do konca celého štvrtého kalendárneho roka po jej zakúpení. Platnosť kreditu po 

tomto období vyprší. 

 

3. Kredit nie je možné vyplatiť (dokonca ani v prípade zvyškového kreditu). 

 

4. Karty BESTSELLER nie sú osobné, a preto sú prenosné. 

 

5. Na karty BESTSELLER nie je možné dobiť kredit. 

 

6. Karty BESTSELLER sú platné u všetkých zúčastnených predajcov na Slovensku.1  

 

7. Karty BESTSELLER je možné použiť iba na nákup nasledovných výrobkov: oblečenie vrátane obuvi a doplnkov 

ako tašky, šperky, kozmetika a vône. 

 

8. Vydavateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu, krádež, poškodenie, nečitateľnosť alebo neoprávnené 

použitie kariet BESTSELLER vzhľadom na to, že za ne nie je zodpovedný. Karty BESTSELLER nie je možné 

zablokovať. 

 

9. Minimálny kredit na karte BESTSELLER je 10 EUR, maximálna hodnota kreditu je 150 EUR. 

 

10. Za vydanie karty BESTSELLER a jej používanie sa nebudú účtovať žiadne poplatky. 

 

11. Zostatok na karte BESTSELLER je možné skontrolovať. 

 

12. Vydavateľ uloží prostriedky prijaté ako kredit karty BESTSELLER počas obdobia ich platnosti na jeden alebo 

viacero zvereneckých účtov v jednej alebo viacerých nemeckých bankách. Tieto zverenecké účty sú vedené pod 

menom vydavateľa ako otvorené kolektívne zverenecké účty. Vydavateľ podá informácie o bankách, v ktorých 

sú vedené otvorené zverenecké účty v rámci tohto fiduciárneho vzťahu. Vydavateľ zaistí, aby sa sumy platieb 

uložené na zvereneckých účtoch dali vždy zodpovedne priradiť k relevantnému veriteľovi a aby nikdy nesplynuli 

s hodnotami akýchkoľvek fyzických alebo právnických osôb iných ako veriteľ vydavateľa, pre ktorého sú uložené, 

a predovšetkým nie s vlastnými zdrojmi vydavateľa. Vydavateľ môže zo zvereneckých účtov odpočítať čiastky, 

ktoré zodpovedajú pohľadávkam vydavateľa voči príslušnému veriteľovi. Na vyžiadanie musí vydavateľ 

informovať príslušného veriteľa o banke a zvereneckom účte, na ktorý sa ukladajú zaplatené prostriedky, 

a o tom, či je banka, v ktorej sú zaplatené sumy uložené, súčasťou zariadenia na zabezpečovanie pohľadávok 

vkladateľov a investorov. 

 

13. Neexistuje žiadna povinnosť a ochota zúčastniť sa konania na urovnávanie sporov pred spotrebiteľskou 

rozhodcovskou komisiou. 

 

14. Karty BESTSELLER zakúpené a aktivované na Slovensku je tiež možné využiť v  

Nemecko, Francúzsko, Dánsko, Luxembursko, Rakúsko, Taliansko, Česká republika, Nórsko, Fínsko, 

Španielsko, Poľsko, Švédsko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Estónsko, Turecko, Faerské ostrovy, Cyprus a vo 

Švajčiarsku. 

 

 

                                                           
1 Zapojených predajcov je možné zobraziť prostredníctvom Shopfinderu v online obchodoch značiek BESTSELLER. 


