ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΆΡΤΕΣ ΔΏΡΟΥ
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Guess Gift Card σας εάν την έχετε αγοράσει εσείς ή εάν σας
έχει δοθεί ως δώρο.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Guess Gift Card σας μόνο για συνολική ή μερική πληρωμή
αγαθών σε ένα οποιοδήποτε flagship κατάστημα Guess στην Κυπριακή Δημοκρατία (με
εξαίρεση παραχωρήσεις χρήσης χώρου σε πολυκαταστήματα). Για τη λίστα των συμμετεχόντων
καταστημάτων, επισκεφθείτε το www.guess.eu. Η Gift Card σας μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο
στη χώρα αγοράς.
Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο της Card σε ένα οποιοδήποτε ταμείο
στα συμμετέχοντα καταστήματα. Οι Guess Gift Cards μπορούν να συμπληρωθούν μόνο μία
φορά με μέγιστο ποσό €999,00.
Όταν χρησιμοποιείτε την Guess Gift Card σας, το ποσό της αγοράς σας (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ) θα αφαιρείται από το υπόλοιπο της Card με την παρουσίαση της Card. Το ενδεχόμενο
υπόλοιπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές αγορές. Το υπόλοιπο σας δεν αποφέρει
κανένα τόκο.
Η Guess Gift Card σας θα λήξει αυτόματα 24 μήνες μετά από την έκδοσή της και με την λήξη
αυτής της χρονικής περιόδου το υπόλοιπό σας θα μηδενιστεί. Οι Gift Cards που παρουσιάζονται
μετά από την ημερομηνία λήξης θα θεωρούνται άκυρες.
Η Guess Gift Card σας δεν μπορεί να ανταλλαχθεί για μετρητά ή να μεταπωληθεί. Τα αγαθά που
έχουν αγοραστεί αντικαθίστανται σύμφωνα με την συνήθη πολιτική της Guess με εξαίρεση τις
επιστροφές χρημάτων.
Όλες οι επιστροφές αγαθών ή υπηρεσιών που έχουν αγοραστεί με την Guess Gift Card σας
θα γίνουν σύμφωνα με τη πολιτική επιστροφών Guess. Αυτό δεν επηρεάζει τα θεσμικά σας
δικαιώματα. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες αυτής της πολιτικής στο www.guess.eu.
Δεν μπορούν να αντικατασταθούν Cards που απωλέσθηκαν, κλάπηκαν ή καταστράφηκαν. Η
Guess δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ευθύνη για την Card σας σε περίπτωση απώλειας, κλοπής
ή καταστροφής της.
Οι Gift Cards που έχουν καταστραφεί, τροποποιηθεί ή ακυρωθεί θα θεωρούνται άκυρες.
Η Guess θα ακυρώσει την αξία της Gift Card σας εάν η Guess δεν λάβει πληρωμή από τη
τράπεζα του αγοραστή ή την εταιρεία της κάρτας για την αγορά της Card.
Η Guess Gift Card σας παραμένει ιδιοκτησία της Guess και δεν αποτελεί εγγύηση επιταγών,
πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
Η Guess διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις από
καιρού εις καιρόν και/ή να διακόψει την Card ανά πάσα στιγμή, όταν η Guess το κρίνει εύλογο
και αναγκαίο.
Αυτοί οι όροι δεν επηρεάζουν τα θεσμικά σας δικαιώματα. Οι όροι και προϋποθέσεις που
ισχύουν επί του παρόντος θα είναι διαρκώς διαθέσιμοι online στο www.guess.eu.
Εκδόθηκε από GUESS RETAIL CYPRUS LIMITED (“Guess”), εγγεγραμμένη στην Cyprus με
εγγεγραμμένη έδρα στην Agiou Nikolau, 41 – 49 Nimeli Court, Block C, 3rd floor, Egkomi, 2408
Nicosia.
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους
νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα μέρη αποδέχονται την αποκλειστική δικαιοδοσία των
Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

