
Vilkår og betingelser for brug 

Følgende vilkår og betingelser er gældende for caseihshop gavekort ("Gavekort"), købt på 
hjemmesiden www.caseihshop.com. Købet af et gavekort udgør accept af vilkår og betingelser under
("Vilkår og betingelser").  
Loyalty Touch S.r.l forbeholder sig ret til at ændre i vilkår og betingelser, til enhver tid og efter oplysning 
herom. Enhver brug af gavekortet efter en sådan ændring udgør accept af disse ændringer.  
Den nyeste udgave af vilkår og betingelser vil altid være offentliggjort på caseihshop.com. Disse vilkår er 
altid gældende i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Anvendelse og gyldighed af gavekortet 
Gavekortet kan kun bruges til online køb på www.caseihshop.com. Gavekortet kan ikke anvendes i 
fysiske butikker og kan ikke anvendes til køb af andre gavekort; kortet kan ikke genoptankes, videresælges, 
eller indløses til kontanter. 
Gavekortet kan bruges til hel eller delvis betaling af de valgte artikler.  
Det samlede beløb for hver ordre af produkter købt med et gavekort på www.caseihshop.com 
omfatter: i) prisen for produktet (eller produkterne) ii) eventuel moms på de solgte varer og iii) 
forsendelsesomkostninger. Hvis det samlede beløb af ordren overstiger beløbet af gavekortet, skal 
forskellen betales med en af de betalingsmetoder, der er angivet under de generelle salgsbetingelser 
beskrevet på hjemmesiden. Saldoen på gavekortet vil blive fratrukket med det samme. Alle køb foretaget 
ved hjælp af et gavekort er underlagt accept af de generelle salgsbetingelser på hjemmesiden.
For hvert køb, vil enhver resterende værdi være til rådighed for efterfølgende køb og vil ikke kunne 
refunderes eller ombyttes til kontanter.
Gavekortet er gyldigt i 12 måneder fra købsdatoen, medmindre kortets værdi anvendes inden fristens udløb. 
Kortet kan anvendes inden for denne periode, uden mulighed for forlængelse. Efter denne periode 
deaktiveres gavekortet automatisk og kan ikke anvendes til yderligere køb. Ethvert resterende beløb på 
gavekortet kan ikke refunderes eller ombyttes til kontanter.

Kontrol af resterende beløb på gavekortet 
Det er muligt at kontrollere den tilbageværende værdi på gavekortet ved at indtaste kortets nummer på 
www.caseihshop.com ved adgang til din personlige brugerprofil.

Returnering 
Ved returnering af et produkt der oprindeligt er købt med et gavekort, vil køberen via e-mail få tilsendt en 
salgskode der giver adgang til et beløb svarende til beløbet af returvarerne, koden kan anvendes til senere 
køb på hjemmesiden www.caseihshop.com. Salgskoden vil have samme varighed som gavekortet i 
kundens besiddelse.  

Risiko for tab 
Risikoen for tab af ejerskab af gavekortet overføres til køberen på tidspunktet for fremsendelse af det 
elektroniske gavekort til køberen eller til modtageren udpeget af køber. Kortet er anonymt og et 
ihændehaver bevis. Loyalty Touch S.r.l. påtager sig intet ansvar i tilfælde af tab, tyveri, ødelæggelse 
eller uautoriseret brug af gavekortet.  
I tilfælde af tyveri, tab eller skade kan gavekortet ikke erstattes, og kortets tilgodehavende kan heller ikke 
refunderes eller overføres til et nyt gavekort. 
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Bedrageri 
I tilfælde af at et gavekort genereret eller opnået ved bedrageri anvendes til at foretage køb 
på www.caseihshop.com, forbeholder Loyalty Touch S.r.l. sig ret til at opkræve ordrenes beløb via 
alternative betalingsmetoder. 

Ansvarsbegrænsning 
Enhver garanti for gavekortet, udtrykkelig eller underforstået, forbliver udelukket. I tilfælde af at 
gavekortet ikke virker, vil der kun kunne kræves udskiftning af samme.  
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