HEDIYE K ARTL ARI IÇIN KULL ANIM KOŞULL ARI
Satın alan kişi sizseniz veya size hediye olarak verildiyse, Guess Hediye Kartını kullanabilirsiniz.
Türkiye’deki herhangi bir Guess amiral mağazasında (büyük mağazalardaki imtiyazlar hariç)
aldığınız ürünlerin ödemesinin tamamı ya da bir kısmı için Guess Hediye Kartınızı kullanabilirsiniz.
Bu kampanyaya katılan mağazaların listesi için, www.guess.eu adresini ziyaret edin. Hediye
Kartınızı yalnızca satın aldığınız ülkede kullanabilirsiniz.
Bu kampanyaya katılan mağazalardaki kasalarda Kartınızda kalan bakiye hakkında bilgi
edinebilirsiniz.
Guess Hediye Kartınızı kullandığınızda, satın aldığınız tutar (KDV dahil), sunulduğu sırada
Kartta bulunan bakiyeden düşülecek ve kalan bakiye ileride yapacağınız satın alımlar için
kullanılabilecektir. Bakiyenize faiz uygulanmayacaktır.
Guess Hediye Kartınızın süresi, düzenlendiği tarihten sonraki 24 ay içinde otomatik olarak dolacak
ve bu tarihte bakiyeniz sıfırlanacaktır. Süresi dolmuş Hediye Kartları geçersiz sayılacaktır.
Guess Hediye Kartınız nakitle değiştirilemez ya da başkasına satılamaz. Satın alınan ürünler, normal
Guess politikasına göre değiştirilebilir; nakit iade yapılmaz.
Guess Hediye Kartınızla satın aldığınız tüm ürün veya hizmetler için iadeler, Guess para iadesi
politikasına uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Bu durum, yasal haklarınızı etkilemez. Bu politikanın
detayları için www.guess.eu adresini ziyaret edebilirsiniz.
Kayıp, çalınmış ya da hasarlı Kartlar değiştirilemez. Guess, kaybedilmiş, çalınmış ya da hasarlı
Kartlar için sorumluluk kabul etmemektedir.
Hasarlı, değiştirilmiş veya iptal edilmiş Hediye Kartları geçersiz olarak işlem görecektir.
Guess, Guess’in Kartı satın alan kişinin bankasından ya da kart şirketinden Kartın satın alım işlemi
için ödeme alamaması halinde Hediye Kartınızın değerini iptal edecektir.
Guess Hediye Kartınız Guess’in mülkiyetinde kalacak ve herhangi bir çek garantisi, kredi veya
bankamatik kartı olarak kullanılamayacaktır.
Guess, makul ve gereli olduğunu düşünmesi halinde bu şart ve koşulları zaman zaman değiştirme
ve/veya Kartı herhangi bir zamanda iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
Bu şartlar, yasal haklarınızı etkilemez. Güncel şart ve koşullara dilediğiniz zaman www.guess.eu
adresinden ulaşabilirsiniz.
Maslak Mahallesi, Bilim Sok Sun Plaza No:5, 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Turkey
‘de/’da kayıtlı GUESS TURKEY (“Guess”) tarafından düzenlenmiştir.
Bu şart ve koşullar, Türk kanunlarına uygun şekilde yönetilecek ve yapılandırılacaktır. Taraflar, Türk
Mahkemeleri’nin münhasır yargı yetkisini kabul etmektedir.

