TERMS & CONDITIONS
Du kan bruke Guess-gavekor tet ditt hvis du er kjøperen eller det er git t til deg som en
gave.
Du kan bruke Guess-gavekor tet ditt til full eller delvis betaling for varer på enhver
av Guess’ flaggskipbutikker i Norge (unntat t konsesjoner i varehus). For en liste
over deltagende butikker, besøk www.guess.eu. Gavekortet dit t kan bare brukes i
kjøpslandet.
Du kan få informasjon om den resterende saldoen på kortet ved et hvilket som helst
kasseapparat i deltakende butikker.
Når du bruker Guess-gavekor tet ditt, blir kjøpsbeløpet (inkludert moms) trukket fra
saldoen på kor tet når du presenterer det ; eventuell gjenværende saldo kan brukes mot
fremtidige kjøp. Saldoen din vil ikke tiltrekke noen interesse.
Guess-gavekortet ditt vil løpe ut automatisk 24 måneder et ter utstedelsen, på hvilket
tidspunkt saldoen din går tapt. Gavekort presentert et ter utløpet vil bli behandlet som
ugyldige.
Guess-gavekortet ditt kan ikke tas ut i kontanter eller selges på nyt t. Kjøpte varer kan
erstattes i henhold til Guess’ vanlige politikk; kontant refusjon er ekskludert.
Alle refusjoner av varer eller tjenester kjøpt med Guess-gavekortet vil bli gjort i samsvar
med Guess’ refusjonspolitikk. Dette påvirker ikke de lovbestemte ret tighetene dine.
Detaljer om denne politikken finnes på www.guess.eu.
Tapt, stjålet eller skadet kor t kan ikke erstat tes. Guess kan ikke akseptere noe ansvar for
kortet dit t dersom det går tapt, blir stjålet eller skadet.
Skadet, endret eller kanseller t gavekort vil bli behandlet som ugyldig.
Guess vil kansellere verdien av gavekortet ditt hvis Guess ikke mot tar betaling fra
kjøperens bank eller kor tselskap for kjøp med kortet.
Guess-gavekortet ditt skal forbli Guess’ eiendom og er ikke en garanti for sjekk, kredit t
eller debetkor t.
Guess forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen og/eller
kansellere kortet til enhver tid, i begrensede perioder hvis Guess anser det for rimelig
og nødvendig å gjøre det (dvs. ved force majeure, herunder storm, oversvømmelse,
jordskjelv). I tilfelle Guess bestemmer seg for å kansellere kortet i en begrenset
tidsperiode, vil gyldighetsperioden for kortet bli forlenget med varigheten som tilsvarer
avbruddstiden.
Disse vilkårene påvirker ikke de lovbestemte rettighetene dine. Nåværende vilkår og
betingelser vil alltid være tilgjengelige online på www.guess.eu.
Utgitt av Guess Norge AS («Guess»), med registrert kontor: Nor way, (c/o Grant
Thornton Økonomiser vice AS), Bogstadveien 30, 0355 Oslo, e -post : info@ch.guess.eu.
Disse vilkårene skal st yres av og tolkes i henhold til norsk lov, og partene er enige om å
være underlagt norsk domstols eksklusive jurisdiksjon.

