
Avtale om forhandlergavekort
Sist oppdatert: 20. januar 2006

Beskrivelse: Forhandlergavekort er et produkt som tillater forhandlere å tilby gavekort på kjøp gjennom forhandlerens nettsted eller butikk. 
Kunder kan kjøpe et gavekort til en bestemt mottaker som deretter kan innløse dette gavekortet ved kjøp hos denne forhandleren. Kunden 
må angi mottakeren på kjøpstidspunktet hvis gavekortet skal sendes via e-post. Gavekort som skal sendes via e-post, kan ikke overføres til 
en annen mottaker etter at kjøpet er fullført. 

Merk deg at disse retningslinjene ikke dekker eBay-gavekort som tilbys for salg av eBay. 

Generelle begrensninger for forhandlere som tilbyr gavekort for salg:

1. Begrenset tilgang for forhandleren til gavekortsaldoen. Inntekter fra salg av gavekort lagres i en reservesaldo for forhandleren. Når 
et gavekort innløses, flyttes pengene fra reservesaldoen til forhandlerens tilgjengelige saldo. Hvis et gavekort ikke innløses innen de 
første 18 månedene, frigis den resterende saldoen for gavekortet fra reservesaldoen. 

2. Administrasjon av gavekort etter den innledende 18-måneders perioden. Hvis et gavekort fortsatt innehar saldo etter 18 måneder, 
frigis restbeløpet fra reservesaldoen og settes inn på forhandlerens tilgjengelige saldo. Men ettersom gavekort ikke utløper, kan en 
gavekortmottaker fortsatt innløse disse gavekortene. Ved slik innløsning fungerer gavekortet som en rabatt på mottakerens totale 
kjøpesum, men selgeren mottar ikke den resterende saldoen fra gavekortet. Hvis for eksempel en mottaker bruker et gavekort på 
10,00 USD som er eldre enn 18 måneder, på et kjøp til en verd av 15,00 USD, mottar forhandleren bare 5,00 USD (minus gebyr), 
ettersom forhandleren allerede har mottatt 10,00 USD i inntekt, minus PayPal-gebyrer, fra mottakerens gavekort når gavekortet var 18 
måneder gammelt. 

3. Gebyrer. PayPal belaster ikke gebyrer når et gavekort kjøpes, men PayPal belaster standard transaksjonsbehandlingsgebyrer til 
forhandleren når gavekortet innløses. Hvis et gavekort ikke innløses innen de første 18 månedene, frigis den resterende saldoen for 
gavekortet fra reservesaldoen. Standard transaksjonsbehandlingsgebyrer belastes forhandleren hvis og når penger flyttes fra 
reservesaldoen til forhandlerens tilgjengelige saldo. 

4. Konto kreves. Det er nødvendig at mottakeren oppretter en PayPal-konto for å kunne innløse gavekortet.

Kundeservice: Forhandlere som selger gavekort forventes å tilby kundestøtte til kjøpere og mottakere av gavekortene. PayPal gir 
forhandlere mulighet til å refundere og avbryte gavekort i løpet av de første 60 dager etter kjøpet.

Aksept av retningslinjene: Ved å selge eller tilby gavekort for salg, godtar forhandlerne vilkårene i disse retningslinjene.
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