BESTSELLER-gavekort – generelle vilkår og betingelser for kortinnehavere i Norge
De følgende vilkårene for bruk gjelder for BESTSELLER-gavekort («BESTSELLER-kort»).
1.

BESTSELLER-kortet er utstedt av fashioncheque holding B.V., Kruisweg 801-C, 2132 NG Hoofddorp/Nederland.
Salg av et BESTSELLER-kort involverer forhandleren som BESTSELLER-kortet kjøpes fra, i utstederens navn.

2.

Et BESTSELLER-kort er gyldig i fire år etter kjøpet. Deretter utløper kreditten.

3.

Kreditt kan ikke utbetales (selv ikke ved restkreditt).

4.

BESTSELLER-kort er ikke personlige og kan derfor overføres.

5.

BESTSELLER-kort kan ikke fylles opp på nytt med kreditt.

6.

BESTSELLER-kort er gyldige hos alle deltakende forhandlere i Norge.1

7.

BESTSELLER-kort kan kun brukes til å kjøpe følgende produkter: klær, inkludert sko og tilbehør, for eksempel
vesker, smykker, kosmetikk og dufter.

8.

Utstederen påtar seg intet ansvar for eventuelle tap, tyveri, skade, uegnethet eller uautorisert bruk av
BESTSELLER-kortene, i den grad det ikke er utstederens ansvar. BESTSELLER-kort kan ikke blokkeres.

9.

Minimumskreditten på et BESTSELLER-kort er NOK 50, maksimalt beløp er NOK 1500.

10.

Utstederen vil sette inn midlene som mottas for å kreditere BESTSELLER-kort, i løpet av gyldighetsperioden i
én eller flere klientkontoer i én eller flere tyske banker. Disse klientkontoene opprettholdes i utstederens navn
som åpne kollektive referansekontoer. Utsteder vil referere bankene som holder de åpne referansekontoene, til
referanseforholdet. Utstederen vil sikre at betalingsbeløpene som innehas i klientkontoene, til enhver tid kan
overdras til relevant kreditor og aldri blir fusjonert med beløpene til andre fysiske eller juridiske personer enn
utstederens kreditor som de er innehas i, særlig ikke med utstederens egne midler. Utstederen kan trekke beløp
fra klientkontoene som samsvarer med eventuelle krav fra utstederen mot den respektive kreditoren. Utstederen
må på forespørsel informere den respektive kreditoren om bank- og klientkontoen som betalingsbeløpene settes
inn på, og angi om denne banken deltar i en tjeneste for å sikre kravene til innskytere og investorer.

11.

BESTSELLER-kort som kjøpes og aktiveres i Norge, kan også innløses i Tyskland, Frankrike, Slovakia, Italia,
Luxembourg, Østerrike, Tsjekkia, Danmark, Finland, Spania, Polen, Sverige, Irland, Storbritannia. Estland,
Tyrkia, Færøyene, Kypros og i Sveits.
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Deltakende forhandlere kan vises ved hjelp av Shopfinder i nettbutikkene til BESTSELGENDE merker.
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