ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΆΡΤΕΣ ΔΏΡΟΥ
Η Κάρτα Δώρου σας Guess μπορεί να χρησιμοποιείται από εσάς όταν κάνετε τις αγορές σας ή
να δοθεί σαν δώρο.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη Κάρτα Δώρου σας Guess για συνολική ή μερική πληρωμή
αγαθών σε ένα οποιοδήποτε κεντρικό κατάστημα Guess στην Ελλάδα (με εξαίρεση
παραχωρημένους χώρους σε πολυκαταστήματα και διαδικτυακές αγορές μέσω του www.guess.
eu). Για τη λίστα των συμμετεχόντων καταστημάτων, επισκεφθείτε το www.guess.eu. Η Κάρτα
Δώρου σας μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο στη χώρα αγοράς.
Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο της Κάρτας σε οποιοδήποτε ταμείο
στα συμμετέχοντα καταστήματα.
Όταν χρησιμοποιείτε την Κάρτα Δώρου σας Guess, το ποσό της αγοράς σας
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα αφαιρείται από το υπόλοιπο της Κάρτας όταν την
παρουσιάζετε. Το υπόλοιπο που ενδεχομένως υπάρχει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
μελλοντικές αγορές. Το υπόλοιπο σας δεν αποφέρει κανένα τόκο.
Η Κάρτα Δώρου σας Guess θα λήξει αυτόματα 24 μήνες μετά από την έκδοσή της, οπότε και το
υπόλοιπο σας καταπίπτει και τυχόν αχρησιμοποίητο εναπομείναν υπόλοιπο στη Κάρτα Δώρου
σας Guess δεν μπορεί να απαιτηθεί. Οι Κάρτες Δώρου που παρουσιάζονται μετά τη λήξη θα
θεωρούνται ως άκυρες.
Η Κάρτα Δώρου σας Guess δεν μπορεί να ανταλλαχθεί για μετρητά ή να μεταπωληθεί. Τα
αγορασμένα αγαθά μπορούν να αντικατασταθούν σύμφωνα με την πολιτική της Guess και σε
συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Εξαιρούνται οι επιστροφές μετρητών.
Όλες οι επιστροφές αγαθών ή υπηρεσιών που αγοράστηκαν με τη Κάρτα Δώρου σας Guess θα
γίνονται σύμφωνα με τη πολιτική επιστροφής της Guess. Αυτό δεν επηρεάζει τα θεσμικά σας
δικαιώματα. Λεπτομέρειες αυτής της πολιτικής βρίσκονται στο www.guess.eu.
Οι Κάρτες που έχουν απωλεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί δεν θα αντικαθίστανται. H Guess δεν
μπορεί να αποδεχθεί καμία ευθύνη για τη Κάρτα σας εάν απωλεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί,
περιπτώσεις για τις οποίες τη πλήρη ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο κάτοχος της Κάρτας.
Οι Κάρτες Δώρου που έχουν καταστραφεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί θα θεωρούνται ως άκυρες.
Η Guess θα ακυρώσει την αξία της Κάρτας Δώρου σας αν η Guess δεν λάβει πληρωμή από τη
τράπεζα του αγοραστή ή από τον εκδότη της κάρτας για την αγορά της Κάρτας.
Η Κάρτα Δώρου σας Guess παραμένει υπό την ιδιοκτησία της Guess και δεν αποτελεί εγγύηση
επιταγών, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
Η Guess διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά τη κάρτα για περιορισμένες χρονικές
περιόδους, σε περίπτωση ειδικών περιστάσεων, όπως περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ήτοι
πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός), και σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που παρακωλύουν ή
εμποδίζουν τη χρήση της κάρτας. Σε περίπτωση που η Guess αποφασίσει να διακόψει τη κάρτα
για μια περιορισμένη χρονική περίοδο, η περίοδος ισχύος της κάρτας θα παραταθεί περαιτέρω
λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της περιόδου της διακοπής. Η οποιαδήποτε ενδεχόμενη
μελλοντική αναθεώρηση των όρων και προϋποθέσεων δεν επηρεάζει τη διάταξη αυτών των
όρων και προϋποθέσεων. Οι όροι και προϋποθέσεις είναι επίσης διαθέσιμοι στο www.guess.eu
ή στα κεντρικά καταστήματα Guess.
Αυτοί οι όροι δεν επηρεάζουν τα θεσμικά σας δικαιώματα. Οι υφιστάμενοι όροι και προϋποθέσεις
θα είναι διαρκώς διαθέσιμοι online στο www.guess.eu.
Εκδίδεται από την Guess Retail Hellas (“Guess”), με εγγεγραμμένη έδρα στο Greece, 56 Zefyrou
str., 17564 Paleo Faliro, Athens.
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τον Ελληνικό
νόμο και σε περίπτωση διαφορών η δικαιοδοσία ανήκει στο Δικαστήριο του τόπου κατοικίας του
καταναλωτή.

