Oferta 1: Termat dhe kushtet
Kushtet kryesore
Faqja e internetit për blerjet elektronike gjendet këtu: https://prf.hn/l/6P0Rp3b
1. Oferta është për përdorim personal vetëm nga zotëruesit e kartave Mastercard.
2. Oferta e vlefshme deri më 31 dhjetor 2022.
3. Kjo ofertë mund të përdoret vetëm për artikujt, çmimi i të cilave është i plotë.
4. Oferta nuk mund të përdoret për programe të tjera promocionale, oferta, karta zbritjeje, kuponë ose
privilegje VIP, përveç rasteve kur është përcaktuar ndryshe.
5. Vendimi i FARFETCH dhe Mastercard do të jetë përfundimtar në lidhje me çdo mosmarrëveshje që
zotëruesi i kartës Mastercard mund të ketë në lidhje me ofertën.
6. Për të pasur një listë të plotë të vendeve ku transporti mund të bëhet, lutemi vizitoni FARFETCH.com.
7. Për më tepër informacione në lidhje me politikën e kthimit të FARFETCH, lutemi vizitoni:
https://prf.hn/l/rpOJYb5.
8. Kushtet e plota të shitjes do t’i gjeni këtu: https://prf.hn/l/7abXJyV.

Kushtet specifike
1. Oferta është e vlefshme vetëm për markat e përzgjedhura. Lista e plotë me termat dhe kushtet
specifike të ofertës dhe markave të përjashtuara nga kjo ofertë, mund të gjendet në linkun e
mëposhtëm: https://prf.hn/l/K3joqp9
2. Për të përfituar këtë ofertë, thjesht dërgoni email në mastercard.privileges@biggroup.co.uk me
detajet e promovimit tuaj. Më pas, një kod unik do të gjenerohet për promovimin tuaj, të cilin zotëruesit
e kartës mund ta shkruajnë para se të mbyllin llogrinë. Në këtë moment, do të aplikohet edhe zbritja
3. FARFETCH mund t'ju ofrojë kode promocionale që përdoren veç një herë dhe janë unike për çdo
zotërues karte. Në rast se e promovoni ofertën duke përdorur kodet një përdorimesh, ju mund të
përfitoni nga numri i vogël i përjashtimeve që janë të vlefshme për këtë ofertë. Nëse dëshironi të
promovoni në këtë mënyrë, ju mund të pajiseni për fushatën tuaj me kode një përdorimesh. Shënim,
çdo promovim në Kore duhet të përdorë vetëm kode unike.
4. Për ta përfituar këtë ofertë, duhet të bëhet një shpenzim minimal. Oferta është e vlefshme për
porositë mbi 300 USD / 300 EUR / 300 GBP / 2000 DKK / 420 CAD / 480 AUD / 15,000 JPY / 350,000 KRË
/ 300 CHF / 300 CHF / SGD 20 / 200 SGD / 200 PLN / 200 PLN / SAR 1200 / 8500 TWD. Shpenzimet

minimale përjashtojnë kostot e transportit, porositë e anuluara ose rimbursimet e bëra për artikujt e
kthyer

Tregjet e përjashtuara
Kjo ofertë promocionale e ofruar nga FARFETCH nuk vlen në tregjet e mëposhtme; Armeni (AM),
Azerbajxhan (AZ), Bjellorusi (BY), Brazil (BR), Kinë (CN), Gjeorgji (GE), Hong Kong (HK), Kazakistan (KZ),
Kirgistan (KG), Moldavi (MD) , Rusi (RU), Taxhikistan (TJ), Ukrainë (UA) dhe Uzbekistan (UZ)

