
Aftale om forhandlergavekort
Sidste opdatering: 20. januar 2006

Beskrivelse: Forhandlergavekort er et produkt, der giver forhandlere mulighed for at tilbyde køb af gavekort via forhandlerens websted 
eller butik. Køberen kan købe et gavekort til den angivne modtager, som kan indløse gavekortet ved køb hos forhandleren. Køberen skal 
angive modtageren på købstidspunktet i forbindelse med gavekort, der leveres via e-mail. Købte gavekort, der er leveret via e-mail, kan 
ikke overgives til en anden modtager. 

Bemærk, at denne politik ikke dækker eBay-gavekort, som sælges af eBay. 

Generelle restriktioner for forhandlere, der sælger gavekort:

1. Begrænset adgang for forhandlere til at sælge gavekort. Indtægter fra salg af gavekort gemmes på forhandlerens reservesaldo. Når 
et gavekort indløses, flyttes pengene fra forhandlerens reservesaldo til forhandlerens tilgængelige saldo. Hvis et gavekort ikke indløses 
inden for de første 18 måneder, frigøres den resterende saldo på gavekortet fra reservesaldoen. 

2. Behandling af gavekort efter de første 18 måneder. Hvis et gavekort fortsat har en saldo efter 18 måneder, vil kortets restsaldo blive 
frigivet fra reserven og indsat på forhandlerens tilgængelige saldo. Men, idet et gavekort ikke udløber, vil modtageren af et gavekort 
fortsat have mulighed for at indløse gavekortet. I forbindelse med disse typer indfrielser fungerer gavekortværdien som en rabat, der 
fratrækkes modtagerens samlede køb, og du modtager ikke den resterende saldo fra gavekortet. Hvis f.eks. en modtager bruger et 
gavekort på USD 10,00, som er mere end 18 måneder gammelt, til et køb på USD 15,00, så modtager forhandleren kun USD 5,00 (med 
fradrag af gebyr), idet forhandleren allerede har modtaget USD 10,00 i provenu, med fradrag af PayPals gebyr, fra modtagerens 
gavekort, da gavekort var 18 måneder gammelt. 

3. Gebyrer. PayPal opkræver ikke gebyr ved køb af et gavekort, men PayPal opkræver et almindeligt transaktionsbehandlingsgebyr hos 
forhandleren ved indløsning. Hvis et gavekort ikke indløses inden for de første 18 måneder, frigøres den resterende saldo på gavekortet 
fra reservesaldoen. Det almindelige transaktionsgebyr opkræves hos forhandleren, hvis og når pengene flyttes fra reserven til 
forhandlerens tilgængelige saldo. 

4. En konto er påkrævet. Modtageren skal oprette en PayPal-konto for at indløse sit gavekort.

Kundeservice: Forhandlere, som sælger gavekort, forventes at yde støtte til købere og modtagere af gavekort. PayPal giver forhandlerne 
mulighed for at refundere og annullere et gavekort inden 60 dage efter købet.

Accept af nærværende politik: Ved at sælge eller udbyde et forhandlergavekort til salg accepterer forhandleren vilkårene i denne politik.
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