ALGEMENE VOORWAARDEN
U kunt uw Guess Gift Card gebruiken als u de koper of degene bent die het als geschenk in
ontvangst heeft genomen.
U kunt uw Guess Gift Card gebruiken voor de volledige of gedeeltelijke betaling van
goederen in elke Guess flagship store in Nederland (met uitzondering van concessies in
warenhuizen) Voor een lijst van de deelnemende winkels , bezoek www.Guess.eu. Uw Gift
Card kan alleen worden gebruikt in het land van aankoop
U kunt het resterende saldo op de kaart opvragen aan elke kassa van de deelnemende
winkels.
Onder voorlegging van uw Guess Gift Card, wordt het bedrag van uw aankoop (inclusief
BTW ) afgetrokken van het saldo op de kaart; het resterende saldo kan worden gebruikt
voor een vervolgaankoop. Over het uitstaande bedrag op de cadeaukaart wordt geen rente
vergoed.
Het saldo op uw Guess Gift Card is 24 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.
Gift cards die worden voorgelegd na afloop van de vervaldatum, worden als ongeldig
beschouwd.
Uw Guess Gift card kan niet worden omgeruild noch worden terugbetaald of omgewisseld
tegen contant geld of een andere soort. Gekochte goederen kunnen worden ingeruild
volgens de gebruikelijke Guess voorwaarden; contante terugbetalingen zijn niet mogelijk.
Alle terugbetalingen van gekochte goederen of diensten met uw Guess cadeaukaart zijn
onderhevig aan de restitutievoorwaarden van Guess. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke
rechten. Meer informatie over de restitutievoorwaarden vindt u op www.Guess.eu
Verloren, gestolen of beschadigde cadeaukaarten kunnen niet worden vervangen. Guess kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van uw cadeaukaart.
Beschadigde, onleesbare of geannuleerde cadeaukaarten worden als ongeldig beschouwd.
Guess zal de waarde van uw cadeaukaart annuleren als we geen betaling ontvangen van de
bank of de creditcardonderneming van de koper voor de aankoop van de cadeaukaart.
Uw Guess Gift card blijft eigendom van Guess en is geen betaalcheque, noch een credit-of
debitcard.
Guess behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig en te allen tijde te
wijzigen.
Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. De huidige algemene voorwaarden zijn te
allen tijde beschikbaar op de website www.Guess.eu.
Afgegeven door Guess? Europe, BV (“Guess”), geregistreerd in Netherlands met
maatschappelijke zetel te Barbara Strozzilaan 101, 6th floor nr. 2, 1083 HN Amsterdam.
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens
het Nederlands recht. Geschillen die hieruit voortvloeien zijn onderhevig aan de exclusieve
jurisdictie van de gerechtshoven van Nederland.

