
Vilkår og betingelser for Maykers’ Bonusprogram
Disse Vilkår og betingelser gælder for kampagnen “Maykers’ bonusprogram” på
maykers.com. Formålet med kampagnen er at invitere kunder til at være en del af
Maykers’ Bonusprogram. Kunder kan være en del af bonusprogrammet, når de placerer
en ordre fra d. 22 maj 2021 til den 30. juni 2021, og de desuden har godkendt, at de vil
modtage kampagneinformation og emails. Deltagere kan tilmelde sig under
betalingsprocessen. Priser vises inkl. moms.

I kampagnen kan deltagere være på ét af fem (5) trin:
- Platin (Deltagere der køber for mere end 17.500kr. og får et gratis produkt med

værdi op til 6.500kr.),
- Guld (Deltagere der køber for mere end 7.000kr. og får et gratis produkt med

værdi op til 3.000kr.),
- Sølv (Deltagere der køber for mere end 2.500kr. og får et gratis produkt med

værdi op til 1.250kr.),
- Bronze (Deltagere der køber for mere end 600kr. og får et gratis produkt med

værdi op til 350kr.), og
- Begynder (Deltagere der køber for mere end 1kr. og får et gratis produkt med

værdi op til 150kr.).
Gratis produkter som er inkluderet i bonusprogrammet, kan findes i Maykers
Bonusbutik.

Baseret på den endelige købesum i bonus perioden, har kunden ret til at vælge ét gratis
produkt efter eget valg, fra de i kampagnen forud valgte produkter. Ved kampagnens
afslutning (30.juni 2021), vil det brugte beløb (den totale ordremængde) af alle ordrer
blive lagt sammen, hvilket vil bestemme hvilket trin deltageren har opnået. Hver
mandag vil deltagere, via email, blive informeret om, hvor på deres trin de står.
Deltagere kan også finde denne information i deres ordrehistorik, på deres Maykers
konto.

Når kampagnen er slut, vil kunden modtage en email der beskriver deres opnåede trin,
samt en kuponkode, som de kan bruge til at vælge deres gratis produkt i Maykers’
Bonusbutik Webshop. Hver kupon personlig og reserveret til denne éne kunde, og kan
kun bruges én gang. Det er markeret hvilket trin produkterne i Maykers' Bonusbutik, er
en del af.

I tilfælde af returnering, afbestilling eller refundering, vil den givne ordrers beløb, blive
modregnet kundens totale beløb. I tilfælde af, at returnering, afbestilling eller
refundering sker efter kampagnen er slut, vil kuponen ikke længere være gyldig og
deltageren har ikke længere ret til at bruge kuponen. En ny kupon kode, med det
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korrekte beløb, kan tilbydes ved henvendelse. Kuponen kan ikke overføres til en anden
deltager, og kan heller ikke veksles til kontanter eller anden værdibaseret
kompensation.

Det er ikke muligt at returnere eller ændre et gratis produkt, så snart man har brugt sin
kuponkode. Alle produkter i Maykers' Bonusprogram er i begrænset antal og kan kun
vælges så længe lager haves. I tilfælde af bedrageri, ulovlig manipulation af kampagnen
eller anden ulovlig adfærd, har Maykers B.V. ret til at indhente alle omkostninger herfor,
fra de involverede.

Maykers B.V fastholder retten til, uden at specificere grunde, at ændre kampagnens
betingelser løbende eller at afslutte kampagnen før tid. De mest opdaterede
kampagnevilkår & betingelser kan findes på hjemmesiden maykers.com. I enhver
situation der ikke er beskrevet i disse kampagnevilkår & betingelser, ligger afgørelsen
hos Maykers B.V.’s ledelse. Deltagere kan sende klager relateret til denne kampagne til
Maykers kundeservice via chatten på maykers.com, email til support@maykers.com
eller telefonisk på +45 89 88 95 11. Klager skal indsendes eller bekræftes skriftligt.
Denne kampagne er underlagt dansk lovgivning.
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