BESTSELLER-gavekort – generelle vilkår og betingelser for kortindehavere i Danmark
Følgende brugsvilkår gælder for BESTSELLER-gavekortet ("BESTSELLER-kort").
1.

BESTSELLER-kortet udstedes af fashioncheque holding B.V., Kruisweg 801-C, 2132 NG Hoofddorp, Holland.
Salget af et BESTSELLER-kort involverer forhandleren, hvorfra BESTSELLER-kortet er købt i udstederens navn.

2.

Et BESTSELLER-kort er gyldigt i tre år efter købet. Derefter udløber kreditten.

3.

Indehaveren af et BESTSELLER-kort kan anmode om indløsning af den resterende værdi på gavekortet op til et
år efter dets udløb. Indehaveren skal i denne forbindelse kontakte BESTSELLER på
BSgiftcard@BESTSELLER.com.
Indehaveren kan blive opkrævet et gebyr på maksimalt DKK 25 i forbindelse med en indløsning inden udløbet af
BESTSELLER-kortet. Indløsning inden for et år efter udløbet af BESTSELLER-kortet er gratis.

4.

BESTSELLER-kort er ikke personlige og kan derfor overdrages.

5.

BESTSELLER-kort kan ikke tankes op igen med kredit.

6.

BESTSELLER-kort er gyldige hos alle deltagende forhandlere i Danmark 1

7.

BESTSELLER-kort må kun bruges til at købe følgende produkter: tøj, herunder sko og accessories som f.eks.
tasker, smykker, kosmetik og parfumer.

8.

Udstederen påtager sig intet ansvar for tab, tyveri, skade, ulæselighed eller uautoriseret brug af BESTSELLERkortene, i det omfang at dette ikke er udstederens ansvar. BESTSELLER-kort kan ikke blokeres.

9.

Maksimumbeløbet på et BESTSELLER-kort er DKK 3.000.

10.

Udstederen sætter de penge, der er modtaget til at udgøre beløbet på BESTSELLER-kort i løbet af
gyldighedsperioden, ind på en eller flere forvaltningskonti i en eller flere tyske banker. Disse forvaltningskonti
opretholdes i udstederens navn som åbne kollektive forvaltningskonti. Udstederen henviser de banker, der er
indehavere af de åbne forvaltningskonti, til tillidsforholdet. Udstederen sørger for, at de betalingsbeløb, der står
på forvaltningskontiene, til enhver tid er regnskabsmæssigt overdragelige til den relevante kreditor, og at de
aldrig sammenlægges med beløbene, der tilhører andre fysiske eller juridiske personer end udstederens kreditor,
for hvem de indehaves, især ikke med udstederens egne midler. Udstederen kan trække beløb fra
forvaltningskontiene, der svarer til udstederens eventuelle krav over for den respektive kreditor. Udstederen skal
på anmodning underrette den respektive kreditor om banken og den forvaltningskonto, som betalingsbeløbene
sættes ind på, og angive, om den bank, hvor betalingsbeløbene sættes ind, deltager i en facilitet til sikring af
indskyderes og investorers krav.

11.

Ved brug af et BESTSELLER gavekort til betaling online i e-handelssituationer, så indløses BESTSELLER
gavekortet (trækkes købsbeløbet hvis det er kun er delvis brug af BESTSELLER gavekortets indestående)
omgående fra gavekortet, når aftalen med sælger er indgået. Det er nødvendigt for at undgå risiko for misbrug,
herunder dobbeltindløsning af det samme BESTSELLER gavekort. Hvis handlen annulleres af sælger så
tilbageføres beløbet eller genindløses BESTSELLER gavekortet, og det samme gælder ved retmæssig
udnyttelse af eventuel lovbestemt fortrydelsesret.

12.

BESTSELLER-kort, der er købt og aktiveret i Danmark, kan også indløses i Tyskland, Frankrig, Slovakiet,
Luxembourg, Østrig, Italien, Tjekkiet, Norge, Sverige, Finland, Spanien, Polen, Irland, Det Forenede Kongerige,
Estland, Tyrkiet, Færøerne, Cypern og Schweiz.
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Deltagende forhandlere kan ses ved hjælp af Shopfinder på BESTSELLERs brand-specifikke hjemmesider.
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