CIGO Cadeaubon voorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Actievoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van
toepassing op de door de betreffende CIGO winkel uitgegeven papierencadeaubonnen. Door
gebruik te maken van een CIGO cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en
verbindt u zich ertoe deze na te leven.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door de betreffende CIGO vestiging
uitgegeven cadeaubonnen. Het betreft de CIGO cadeaubonnen die uitsluitend te koop en te
besteden zijn in de CIGO winkel van aankoop.
2. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden
van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen kunnen
worden gebruikt. De betreffende CIGO vestiging behoudt zich het recht voor om een
cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en deze direct
in te nemen.
3. De cadeaubon is twee jaar geldig, na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer
worden gebruikt.
4. Cadeaubonnen zijn te gebruiken voor alle producten die verkocht worden in de
betreffende winkel.
5. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
6. Cadeaubonnen zijn op te waarderen voor een minimaal bedrag van €5 en een maximaal
bedrag van €150 en in termijnen te besteden.
7. Indien het totaalbedrag van de aankoop hoger is dan de waarde van de gebruikte
Cadeaubon(nen), dient het resterende bedrag direct afgerekend te worden in de winkel.
8. In geval van restitutie ontvangt u een nieuwe cadeaubon met eenzelfde waarde als u heeft
gebruikt om uw aankoop af te rekenen.
9. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te
ondermijnen of anderszins aan te tasten. In geval van twijfel is een administratie van de
betreffende CIGO vestiging leidend.
10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en
leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
11. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan
om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen.
Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de
gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

