TERMS & CONDITIONS
Du kan använda ditt Guess-presentkort om du har köpt det eller fåt t det som en
gåva.
Du kan använda ditt Guess-presentkort för at t göra en fullständig betalning
eller en delbetalning i någon av Guess flaggskeppsbutiker i Sverige (exklusive
utförsäljningar i köpcentrum). För en lista över deltagande butiker, besök www.
guess.eu. Ditt presentkort kan endast användas i inköpslandet.
Du kan få information om det återstående saldot på kortet vid alla kassor i
deltagande butiker.
När du använder ditt Guess-presentkort, dras summan för inköpet (inklusive
moms) från saldot på kortet när det lämnas in. Eventuellt kvarstående saldo kan
användas för framtida inköp. Du får inte någon ränta på saldot.
Ditt Guess-presentkort löper ut automatiskt ef ter 24 månader från startdatumet.
Ditt saldo kommer då att förloras. Presentkort som används ef ter de löpt ut
behandlas som ogiltiga.
Ditt Guess-presentkort kan inte bytas mot kontanter. Inköpta varor kan bytas i
enlighet med Guess-standardpolicy, kontant återbetalning exkluderas.
Alla återbetalningar för varor eller tjänster köpta med ditt Guess-presentkort görs
i enlighet med Guess-återbetalningspolicy. Det ta påverkar inte dina lagstadgade
rättigheter. Information om denna policy hit tas på www.guess.eu.
Förlorade, stulna eller skadade kort kan inte ersät tas. Guess tar inget ansvar för
kor tet om det förloras, stjäls eller skadas.
Skadade, ändrade eller annullerade presentkort behandlas som ogiltiga.
Guess annullerar värdet på ditt presentkort om Guess inte mot tar betalningen från
köparens bank eller kortföretaget som kortet betalades med.
Din presentkort ska förbli Guess egendom och är inte en check, kreditkort eller
kontokor t.
Guess förbehåller sig rätten att, från en tidpunkt till en annan, ändra dessa villkor
och/eller när som helst avbr yta kortet, då Guess anser att det är rimligt och
nödvändigt.
Dessa villkor påverkar inte dina lagstadgade rät tigheter. Aktuella villkor finns
alltid tillgängliga online på www.guess.eu.
Utfärdad av Guess Retail Sweden (“Guess”), registrerad i Sweden med registrerat
kontor i (c/o Rödl & Partner), Drot tninggatan 95A, 113 60 Stockholm.
Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagen i Sverige och
parterna är överens om att följa den exklusiva jurisdiktionen i de behöriga
svenska domstolarna.

