1. A Guess Ajándékkártyát vásárlóként vagy akkor használhatja, ha Ön azt ajándékba
kapta.
2. A Guess Ajándékkártyát bármely kiemelt magyarországi Guess üzletben vásárolt
termék árának teljes vagy részleges kifizetésére (kivéve az áruházak engedményeit)
használhatja. A résztvevő üzletek listáját a www.Guess.eu weboldalon találja meg.
Az Ajándékkártya csak a vásárlás országában használható.
3. A kártyán fennmaradó egyenlegről információt kaphat a résztvevő üzletek bármely
pénztárában.
4. Az ajándékkártya használata esetén, a kártya bemutatásakor a vásárlás összegét
(beleértve az ÁFA-t is) levonják a kártyán lévő egyenlegből. A fennmaradó egyenleg
jövőbeli vásárlások során használható fel. Az egyenleg nem kamatozik.
5. Az Ajándékkártya 24 hónappal a kibocsátása után automatikusan lejár, ezzel
egyidejűleg a fennmaradó egyenleg elvész. A lejárat után bemutatott ajándékkártyák
érvénytelenek.
6. A Guess Ajándékkártya nem váltható készpénzre, és nem újraértékesíthető. A
megvásárolt árucikkek a szokásos Guess szabályzat szerint cserélhetők, készpénzvisszatérítés nem lehetséges.
7. Az Ajándékkártyával vásárolt áruk és szolgáltatások visszatérítése a Társaság
visszatérítési szabályzatának megfelelően történik. Ez nem érinti az Ön törvényes
jogait. A szabályzat részletei a www.Guess.eu weboldalon találhatók.
8. Az elveszett, ellopott vagy sérült kártyák nem cserélhetők. A Guess semmilyen
felelősséget nem vállal az elveszett, ellopott vagy sérült kártyákért.
9. A sérült, módosított vagy törölt ajándékkártyák érvénytelenek.
10. A Guess törli az Ajándékkártya értékét, ha nem kapja meg a vásárló bankjától vagy
a kártyatársaságtól a kártya megvásárlásának ellenértékét.
11. Az Ön Guess Ajándékkártyája a Guess tulajdonát képezi, továbbá nem minősül
csekkgarancia-, hitel- vagy betéti kártyának.
12. A Guess fenntartja magának a jogot, hogy időről időre módosítsa a Felhasználási
feltételeket és/vagy megszüntesse a kártyát, amikor a Guess azt indokoltnak és
szükségesnek tartja.
13. Ezek a feltételek nem érintik az Ön törvényes jogait. Az aktuális Felhasználási
feltételek mindig elérhetők a www.Guess.eu weboldalon.
14. Kibocsátotta a Magyarországon bejegyzett Guess Hungary Kft ( a „ Vállalat” ),
melynek székhelye 1134 Budapest Dévai utca 26-28.
15. A Felhasználási feltételek összhangban állnak a magyar jogszabályokkal, a vitás
esetek elbírálása a magyar bíróságok hatáskörébe tartozik.

