VILKÅR OG BETINGELSER
Brug af Guess-gavekortet udgør accept af disse vilkår og betingelser.
Du kan bruge dit Guess-gavekort, hvis du er køber eller har fået det som gave.
Du kan bruge dit Guess-gavekort til at betale fuldt eller delvist for varer i enhver Guess flagskibsbutik i
Danmark (ekskl. rabat i stormagasiner). For en liste over de deltagende butikker, besøg www.guess.eu. Dit
Guess-gavekort kan kun bruges i købslandet.
Du kan få information om den resterende saldo på kortet ved kassen i de deltagende butikker.
Når du bruger dit Guess-gavekort, trækkes beløbet af dit køb (inklusive moms) fra saldoen på kortet ved
fremvisning. Eventuelt resterende beløb kan bruges til fremtidige køb. Der løber ikke renter på din saldo.
Hvis beløbet, der skal betales, når du køber varer med gavekortet, overstiger den resterende saldo på
gavekortet, skal du betale forskellen mellem gavekortets saldo og prisen på varen. Betalingen kan ske med
kontanter eller kreditkort.
Dit Guess-gavekort udløber automatisk 36 måneder efter udstedelsen. I denne gyldighedsperiode er du
berettiget til at få din saldo på dit Guess-gavekort refunderet uden refunderingsgebyr. Gavekort, der vises
efter udløb, vil blive behandlet som ugyldige.
Dit Guess-gavekort kan ikke gensælges i gyldighedsperioden. Købte varer kan erstattes efter den sædvanlige
Guess-politik.
Alle tilbagebetalinger af varer eller tjenesteydelser, købt med dit Guess-gavekort, vil blive foretaget
i overensstemmelse med Guess’ refunderingspolitik. Dette påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.
Nærmere oplysninger om denne politik kan findes på www.guess.eu.
Mistet, stjålet eller beskadiget Guess-gavekort kan ikke erstattes. Guess kan ikke acceptere noget ansvar for
dit Guess-gavekort, hvis det mistes, stjæles eller beskadiges.
Beskadiget, ændret eller annulleret Guess-gavekort vil blive behandlet som ugyldigt.
Guess vil annullere værdien af dit Guess-gavekort, hvis Guess ikke modtager betaling fra køberens bank
eller kortselskab til køb af Guess-gavekortet.
Dit Guess-gavekort forbliver Guess’ ejendom og er ikke en bankcheck, et kredit- eller betalingskort.
Guess forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden, men vilkår og
betingelser kan ikke ændres ensidigt, hvis ændringen vil være til skade for forbrugeren. I dette tilfælde kan
forbrugeren opsige aftalen. Hvis aftalen opsiges, vil Guess refundere kunden eventuelt resterende beløb på
Guess-gavekortet enten ved (i) overførsel af den udestående saldo på gavekortet til kundens bankkonto, eller
(ii) kontant tilbagebetaling i deltagende Guess-flagskibsbutikker i Danmark, alt efter hvad kunden
foretrækker. Desuden kan Guess ikke tilbagekalde gavekortet ensidigt. Guess forbeholder sig ret til
midlertidigt at annullere kortet i begrænsede perioder, hvis der opstår særlige omstændigheder, som f. eks.
force majeure (dvs. brand, oversvømmelse, jordskælv). I tilfælde af, at Guess beslutter at annullere kortet i en
begrænset periode, vil kortets gyldighedsperiode blive forlænget med varigheden svarende til den periode,
annulleringen varer. Disse vilkår og betingelser er gældende fra datoen for offentliggørelsen. Eventuelle
ændringer eller ændringer af disse vilkår og betingelser vil træde i kraft fra datoen for offentliggørelsen på
www.guess.eu/giftcardstermsandconditions og i alle deltagende Guess-flagskibsbutikker i Danmark.
Disse vilkår påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder. Aktuelle vilkår og betingelser vil være tilgængelige
på alle tidspunkter online på www.guess.eu.
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