1. Tuto Guess Dárkovou kartu můžete uplatnit, pokud jste si ji koupil/a nebo pokud
vám byla dána darem
2. Svou Guess Dárkovou kartu můžete použít k úplnému nebo částečnému
zaplacení zboží v kterémkoli vlajkovém obchodě Guess v České republice
(s výjimkou koncesí v obchodních domech). Seznam zúčastněných obchodů
naleznete na www.guess.eu. Vaše dárková karta může být použita pouze v
zemi, kde byla zakoupena.
3. Informace o zůstatku na Dárkové kartě můžete získat u pokladny v kterékoli ze
zúčastněných obchodů.
4. Při použití Guess Dárkové karty bude účtovaná částka nákupu (včetně DPH)
odečtena ze zůstatku na kartě; jakýkoli zbývající zůstatek lze použít při přístím
nákupu. Váš zůstatek nebude nijak úročen.
5. Platnost vaší Guess Dárkové karty automaticky vyprší 24 měsíců po jejím
vydání, po té jakýkoliv zůstatek na kartě propadne. Dárkové karty předložené
po uplynutí platnosti budou považovány za neplatné.
6. Vaši Guess Dárkovou kartu nelze směnit za hotovost nebo dále prodat. Výměna
zakoupeného zboži bude řešena podle standatních pravidel společnosti Guess;
vrácení peněz není možné.
7. Veškeré vrácení zboží nebo služeb zakoupených vaší Guess Dárkovou kartou
bude provedeno v souladu se všemi pravidly vrácení peněz společnosti Guess.
Tímto nebudou ovlivněna vaše zákonná práva. Podrobnosti naleznete na www.
guess.eu.
8. Ztracené, ukradené nebo poškozené karty nelze nahradit. Společnost Guess
nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztrátu, krádež či poškození vaší karty.
9. Poškozené, upravené či zrušené karty budou považovány za neplatné .
10. V případě, že společnost Guess neobdrží peníze za prodej Dárkové karty od
banky kupujícího nebo vystavitele karty, bude zrušena její platnost.
11. Vaše Guess Dárková karta zůstává majetkem společnosti Guess a nejedná se
o šek, kreditní nebo debetní kartu.
12. Společnost Guess si vyhrazuje právo změny podmínek. Takové úpravy a
změny nebudou mít vliv na vaše práva a povinnosti, pokud tyto změny nejsou ve
váš prospěch. V případě, že se společnost Guess rozhodne přerušit používání
Dárkové karty, můžete požádat o vrácení peněz v kterémkoli obchodě, který je
účastníkem, v době platnosti karty.
13. Tyto podmínky nemají vliv na vaše zákonná práva. Aktuální smluvní podmínky
budou vždy k dispozici online na www.guess.eu.
14. Vydáno Guess Retail Czech Republic s.r.o. (“Guess“), registovaný v Czech
Republic se sídlem v 16 Jindřišská Street, 110 00 Prague 1.
15. Tyto podmínky se řídí podle českého zákona a strany se dohodly, že se podřídí
výlučně jurisdikci českých soudů.
16. Subjekt zajišťující alternativní řešení sporů v případě spotřebitelských sporů
(ADR) mezi společností Guess a jejími zákazníky je Česká obchodní inspekce
(ČOI). Více informací naleznete na webových stránkách ČOI (www.coi.cz)

