Δωροκάρτες BESTSELLER - Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για κατόχους των
δωροκαρτών στην Κύπρο
Οι ακόλουθοι όροι χρήσης ισχύουν για τη δωροκάρτα BESTSELLER («Κάρτα BESTSELLER»).
1.

Η κάρτα BESTSELLER εκδίδεται από την fashioncheque holding B.V., με έδρα στη διεύθυνση Kruisweg 801-C,
2132 NG Hoofddorp, Ολλανδία. Η πώληση μιας κάρτας BESTSELLER διενεργείται από τον έμπορο λιανικής
από τον οποίο αγοράζεται η κάρτα BESTSELLER στο όνομα του εκδότη.

2.

Μια κάρτα BESTSELLER παραμένει σε ισχύ για τέσσερα χρόνια από την αγορά της. Στη συνέχεια, η πιστωτική
αξία της κάρτας λήγει.

3.

Η πιστωτική αξία ενδέχεται να μην καταβληθεί (ακόμα και στην περίπτωση υπολειπόμενης πίστωσης).

4.

Οι κάρτες BESTSELLER δεν είναι προσωπικές και επομένως είναι μεταβιβάσιμες.

5.

Οι κάρτες BESTSELLER δεν είναι δυνατόν να επαναφορτιστούν με πίστωση.

6.

Οι κάρτες BESTSELLER ισχύουν για όλους τους συμμετέχοντες εμπόρους λιανικής στην Κύπρο1

7.

Οι κάρτες BESTSELLER μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αγορές των ακόλουθων προϊόντων: είδη
ένδυσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται υποδήματα και αξεσουάρ όπως τσάντες, κοσμήματα, καλλυντικά και
αρώματα.

8.

Ο εκδότης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή, ζημιά, δυσανάγνωστη κάρτα ή μη
εξουσιοδοτημένη χρήση των καρτών BESTSELLER, στο βαθμό που αυτό δεν είναι ευθύνη του εκδότη. Οι κάρτες
BESTSELLER δεν είναι δυνατόν να αποκλειστούν.

9.

Η ελάχιστη πίστωση μιας κάρτας BESTSELLER είναι 10 ευρώ, ενώ η μέγιστη είναι 150 ευρώ.

10.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Κύπρου. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία
της Γερμανίας, ο εκδότης θα καταθέτει τα χρήματα που λαμβάνει προς πίστωση των καρτών BESTSELLER κατά
την χρονική περίοδο ισχύος τους σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς διαχείρισης σε μία ή περισσότερες
γερμανικές τράπεζες. Αυτοί οι λογαριασμοί διαχείρισης τηρούνται στο όνομα του εκδότη ως ανοιχτοί συλλογικοί
πιστωτικοί λογαριασμοί. Ο εκδότης θα αναφέρει τις τράπεζες που τηρούν τους ανοικτούς πιστωτικούς
λογαριασμούς στη σχέση εμπιστευτικότητας. Ο Εκδότης θα διασφαλίζει ότι τα ποσά πληρωμής που τηρούνται
στους λογαριασμούς διαχείρισης είναι ανά πάσα στιγμή λογιστικά διαθέσιμα στον σχετικό πιστωτή και δεν
συγχωνεύονται ποτέ με τα ποσά οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου εκτός από τον πιστωτή του εκδότη
για τον οποίο τηρούνται, ιδίως δεν συγχωνεύονται με τα ίδια κεφάλαια του εκδότη. Ο εκδότης μπορεί να αφαιρέσει
ποσά από τους λογαριασμούς διαχείρισης που αντιστοιχούν σε οποιεσδήποτε αξιώσεις του εκδότη έναντι του
αντίστοιχου πιστωτή. Κατόπιν αιτήματος, ο εκδότης πρέπει να ενημερώνει τον αντίστοιχο πιστωτή της τράπεζας
και του λογαριασμού διαχείρισης στον οποίο κατατίθενται τα ποσά πληρωμής και να δηλώνει εάν η τράπεζα στην
οποία κατατίθενται ποσά πληρωμής συμμετέχει σε διευκόλυνση για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των
καταθετών και των επενδυτών.

11.

Οι κάρτες BESTSELLER που αγοράζονται και ενεργοποιούνται στην Κύπρο μπορούν επίσης να εξαργυρωθούν
στη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σλοβακία, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, την Ιταλία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη
Νορβηγία, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ισπανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο,
την Εσθονία, την Τουρκία, τα Νησιά Φερόες και την Ελβετία.

Οι συμμετέχοντες έμποροι λιανικής μπορούν να προβληθούν μέσω του Shopfinder στα ηλεκτρονικά καταστήματα των
εμπορικών σημάτων BESTSELLER.
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