BESTSELLER-lahjakortit – yleiset ehdot kortinhaltijoille Suomessa
BESTSELLER-lahjakorttia (”BESTSELLER-kortti”) koskevat seuraavat käyttöehdot.
1.

BESTSELLER-kortin myöntää fashioncheque holding B.V., Kruisweg 801-C, 2132 NG Hoofddorp, Alankomaat.
BESTSELLER-kortin myy jälleenmyyjä, jolta BESTSELLER-kortti ostetaan myöntäjän nimissä.

2.

BESTSELLER-kortti on voimassa neljä vuotta sen oston jälkeen. Tämän jälkeen saldo vanhenee.

3.

Saldoa ei muuteta käteiseksi (ei edes jäljellä olevaa saldoa).

4.

BESTSELLER-kortit eivät ole henkilökohtaisia, joten ne voi siirtää toiselle käyttäjälle.

5.

BESTSELLER-kortteihin ei voi ladata lisää saldoa.

6.

BESTSELLER-kortit ovat voimassa kaikissa osallistuvissa liikkeissä Suomessa. 1

7.

BESTSELLER-kortteja voi käyttää vain seuraavien tuotteiden ostamiseen: vaatteet, mukaan lukien kengät ja
asusteet, kuten laukut, korut, kosmetiikka ja hajusteet.

8.

Myöntäjä ei ole vastuussa BESTSELLER-korttien häviämisestä, varkaudesta, vaurioista, lukukelvottomuudesta
tai luvattomasta käytöstä, mikäli ne eivät johdu myöntäjän toiminnasta. BESTSELLER-kortteja ei voi kuolettaa.

9.

BESTSELLER-kortin vähimmäissaldo on 10 euroa ja enimmäissaldo on 150 euroa.

10.

Myöntäjä tallettaa BESTSELLER-korteista maksuna saamansa varat saldona yhden tai useamman saksalaisen
pankin yhdelle tai useammalle sijoitustilille kortin voimassaoloajaksi. Näitä sijoitustilejä ylläpidetään myöntäjän
nimissä avoimina yhteisvarainhoitotileinä. Myöntäjä on antanut varainhoitosuhteen niiden pankkien
hoidettavaksi, joissa avoimet varainhoitotilit ovat. Myöntäjä varmistaa, että sijoitustileillä olevat maksumäärät
ovat aina tilitettävissä asianomaiselle velkojalle ja että niitä ei koskaan yhdistetä minkään muun luonnollisen
henkilön tai oikeushenkilön varoihin, erityisesti myöntäjän omiin varoihin, kuin myöntäjän velkojan, jota varten
niitä säilytetään. Myöntäjä voi siirtää sijoitustileiltä pois varat, jotka vastaavat vaateita, joita myöntäjällä voi olla
velkojaa kohtaan. Myöntäjän on pyydettäessä ilmoitettava velkojalle, missä pankissa ja millä sijoitustilillä maksuja
säilytetään, ja kerrottava, kuuluuko pankki, johon maksut on talletettu, tallettajien ja sijoittajien varoja turvaavaan
järjestelmään.

11.

Jos ostoa koskevaa riitaa ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi toimittaa asian
kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

12.

Suomessa ostetut ja aktivoidut BESTSELLER-kortit voi lunastaa myös Saksa, Ranska, Slovakia, Luxemburg,
Itävalta, Italia, Tšekin tasavalta, Norja, Tanska, Kypros, Espanja, Puola, Ruotsi, Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta.
Viro, Turkki, Färsaaret ja Sveitsi..
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Osallistuvat jälleenmyyjät voi katsoa Shopfinder-toiminnolla SUOSITUIMPIEN tuotemerkkien verkkomyymälöissä.
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