Karty podarunkowe BESTSELLER – warunki ogólne dla posiadaczy kart w Polsce
Niniejsze warunki użytkowania mają zastosowanie wobec karty podarunkowej BESTSELLER (dalej „karta
BESTSELLER”).
1.

Karta BESTSELLER jest wydawana przez fashioncheque holding B.V., Kruisweg 801-C, 2132 NG Hoofddorp /
Holandia. W sprzedaży karty BESTSELLER bierze udział sprzedawca detaliczny, od którego karta
BESTSELLER jest nabywana w imieniu dostawcy.

2.

Karta BESTSELLER zachowuje ważność przez cztery lata od zakupu. Po upływie tego okresu ważność środków
wygasa.

3.
4.

Środki nie podlegają wypłacie (nawet w przypadku pozostałych środków na karcie).
Karty BESTSELLER nie są kartami osobistymi i w związku z tym można je przekazywać innym osobom.

5.

Kart BESTSELLER nie można doładowywać środkami.

6.

Karty BESTSELLER są ważne we wszystkich punktach detalicznych uczestniczących w programie na terenie
Polski1.

7.

Kart BESTSELLER można używać wyłącznie do zakupu następujących produktów: odzież, buty i akcesoria,
w tym torby, biżuteria, kosmetyki i perfumy.
Karty BESTSELLER można wykorzystywać do zapłaty za całość lub część zakupu. Jeżeli wartość zakupu
przewyższa ilość środków dostępnych na karcie BESTSELLER, istnieje możliwość wyboru dodatkowej metody
płatności celem dokończenia transakcji.

8.

Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież, uszkodzenie, niemożliwość odczytania lub
nieupoważniony użytek kart BESTSELLER, o ile nie jest to obowiązkiem wystawcy. Nie ma możliwości
zablokowania karty BESTSELLER.

9.

Minimalna kwota środków na karcie BESTSELLER wynosi 45 złotych, a kwota maksymalna wynosi 675 złotych.
Środki dostępne na karcie BESTSELLER można sprawdzić w witrynie www.BESTSELLER.com.

10.

Wystawca będzie deponował środki otrzymywane w celu zasilenia kart BESTSELLER w okresie ich ważności
na co najmniej jednym rachunku powierniczym w przynajmniej jednym niemieckim banku. Rachunki powiernicze
są prowadzone w imieniu wystawcy w formie otwartych, zbiorczych rachunków powierniczych. Wystawca
nawiąże stosunek powierniczy z bankami prowadzącymi otwarte rachunki powiernicze. Wystawca dopilnuje, aby
kwoty płatności przechowywane na rachunkach powierniczych mogły przez cały czas być przypisane
odpowiedniemu wierzycielowi oraz aby nie były nigdy łączone z kwotami żadnych osób fizycznych ani prawnych
innych niż wierzyciel, dla którego są przechowywane, a zwłaszcza ze środkami własnymi wystawcy. Wystawca
może potrącić kwoty z rachunków powierniczych w związku z roszczeniami wystawcy przeciwko odpowiedniemu
wierzycielowi. Wystawca musi na żądanie poinformować odpowiedniego wierzyciela o banku i rachunku
powierniczym, w których deponowane są kwoty płatności, jak również wskazać, czy bank, w którym
deponowane są kwoty płatności, korzysta ze sposobów zabezpieczenia roszczeń depozytorów i inwestorów.

11.

Nie ma obowiązku ani woli uczestnictwa w postępowaniach rozstrzygających spory przed radą arbitrażową
ds. konsumentów.

12.

Kart BESTSELLER zakupionych i aktywowanych w Polsce można również używać w Niemcy, Francja,
Słowacja, Luksemburg, Austria, Włochy, Republika Czeska, Norwegia, Finlandia, Hiszpania, Dania, Szwecja,
Irlandia, Wielka Brytania, Estonia, Turcja, Wyspy Owcze, Cypr i Szwajcaria.

Sprzedawców uczestniczących w programie można przeglądać za pomocą funkcji Shopfinder w sklepach
internetowych najlepiej sprzedających się marek.
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