BESTSELLER dovanų kortelės – bendrosios sąlygos, taikomos kortelių turėtojams
Lietuvoje
BESTSELLER dovanų kortelei („BESTSELLER kortelė“) taikomos toliau nurodytos naudojimo sąlygos.
1.

BESTSELLER kortelę išduoda „fashioncheque holding B.V.“, Kruisweg 801-C, 2132 NG Hoofddorp / The
Netherlands (Nyderlandai). BESTSELLER kortelės pardavimą atlieka pardavėjas, iš kurio BESTSELLER kortelė
įsigyjama išleidėjo vardu.

2.

BESTSELLER kortelė galioja ketverius metus nuo jos įsigijimo. Praėjus šiam terminui, kortelės galiojimas
baigiasi.

3.

Kredito išmokėti negalima (net ir esant likutiniam kreditui).

4.

BESTSELLER kortelės nėra asmeninės, todėl jas galima perduoti.

5.

BESTSELLER kortelių kredito papildyti negalima.

6.

BESTSELLER kortelės galioja visų dalyvaujančių pardavėjų vietose Lietuvoje1

7.

BESTSELLER korteles galima naudoti tik šiems produktams įsigyti: drabužiams, įskaitant batus ir priedus, pvz.,
krepšius, juvelyriniams dirbiniams, kosmetikai ir kvepalams.

8.

Išdavėjas neprisiima jokių įpareigojimų už BESTSELLER kortelių pametimą, vagystę, sugadinimą,
neįskaitomumą ar netinkamą jų naudojimą, jeigu tai nėra išdavėjo atsakomybė. BESTSELLER kortelių negalima
užblokuoti.

9.

Minimali kredito suma BESTSELLER kortelėje yra 10 Eur, maksimali suma – 150 Eur.

10.

Išdavėjas lėšas, gautas BESTSELLER kortelėms kredituoti jų galiojimo laikotarpiu, įneš į vieną ar daugiau
patikos sąskaitų viename ar daugiau Vokietijos bankų. Šios patikos sąskaitos tvarkomos išdavėjo vardu kaip
atviros kolektyvinės patikėtinio sąskaitos. Su bankais, kuriuose yra atviros patikėtinio sąskaitos, išdavėjas bus
susijęs patikos ryšiu. Išdavėjas užtikrins, kad mokėjimo sumos, laikomos patikos sąskaitose, visada būtų
atskaitingai priskiriamos atitinkamam kreditoriui ir niekada nesujungiamos su sumomis, kurios priklauso bet
kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris nėra išdavėjo kreditorius, kuriam laikomos tos sumos, ypač su
nuosavomis išdavėjo lėšomis. Išdavėjas iš patikos sąskaitų gali išskaičiuoti sumas, susijusias su išdavėjo
pretenzijomis atitinkamam kreditoriui. Gavęs prašymą, išdavėjas privalo informuoti atitinkamą banko ir patikos
sąskaitos, kurioje įneštos mokėjimų sumos, kreditorių ir nurodyti, ar bankas, į kurį įneštos mokėjimų sumos,
dalyvauja schemoje, kuri apsaugo indėlininkų ir investuotojų pretenzijas.

11.

BESTSELLER korteles, įsigytas ir suaktyvintas Lietuvoje, taip pat galima atsiimti Vokietijoje, Prancūzijoje,
Slovakijoje, Liuksemburge, Austrijoje, Italijoje, Čekijoje, Norvegijoje, Danijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Švedijoje,
Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Turkijoje, Farerų Salose, Estijoje ir Šveicarijoje.

Dalyvaujančius pardavėjus galima peržiūrėti naudojant parduotuvių paieškos priemonę BESTSELLER prekės ženklo
internetinėse parduotuvėse.
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