Tilbud om 0 gebyr transaktion fra Danmark til Philippines
Vilkår og betingelser:
• For at kvalificere dig til tilbuddet om 0 gebyr transaktion fra Danmark til
Philippines ("tilbuddet") skal du tilmelde dig Remitly via Remitlys 0 gebyr
transaktionsmærkede hjemmeside og gennemføre din første overførsel til Philippines.
• Tilbuddet er kun tilgængeligt for førstegangskunder og er begrænset til én
(1) pr. kunde. Eksisterende kunder kan ikke deltage i dette tilbud. Dette tilbud er ikke
gyldigt sammen med noget andet tilbud.
• Remitly forbeholder sig retten til at begrænse antallet af personer pr.
husstand, som kan deltage i dette tilbud. Ethvert forsøg fra en kunde på at misbruge
dette tilbud vha. flere/forskellige identiteter, registreringer, logins, og/eller andre
metoder vil ugyldiggøre og diskvalificere kunden fra at modtage tilbuddet efter Remitlys
eget skøn.
• Tilbuddet vil berettige kvalificerede kunder til at foretage én (1) overførsel til
Philippines uden transaktionsgebyrer for din første overførsel (den "kvalificerende
overførsel").
• Betingelser for 0 gebyr overførsel. Den 0 gebyr overførsel vil blive direkte
påført din første gennemførte transaktion i tilbudsperioden. Overførsler, der indsendes
uden for tilbudsperioden, vil ikke være kvalificeret til en 0 gebyr overførsel. 0 gebyr
transaktioner gælder ikke for transaktioner, der foretages med kreditkort.
• En overførsel betragtes som "gennemført", når penge er indsat på din
tilsigtede modtagers bankkonto eller afhentes af din modtager på et
kontantudbetalingskontor.
• Din beslutning om at deltage i tilbuddet vil diskvalificere dig fra deltagelse i
andre kampagner, som Remitly kan have kørende, og som du ellers havde været
kvalificeret til. Din beslutning om at deltage i tilbuddet er endegyldig.
• Tilbuddet vil være gyldigt for kvalificerende overførsler, der indsendes i
tilbudsperioden. "Tilbudsperioden" begynder den 28 oktober 2019 kl. 9.00
Centraleuropæisk tid og slutter 2:54:00 pm -0800 Centraleuropæisk tid den December
31st 2020. Remitlys server er det officielle ur for tilbuddet.
• Er der utilstrækkelige midler til din overførsel, vil du blive diskvalificeret fra
tilbuddet. Tilbuddet vil ikke være gyldigt for en ellers kvalificerende transaktion, der
annulleres enten af dig eller af Remitly.
• Dette er et tidsbegrænset tilbud. Remitly forbeholder sig retten til at annullere
tilbuddet til enhver tid med eller uden forudgående varsel. Alle kvalificerende
overførsler vil blive honoreret, hvis foretaget før tilbuddets aflysning. Remitly
forbeholder sig retten til at annullere tilbuddet eller individuelle overførsler, hvis
overførsler ser ud til at være svigagtige eller ikke overholder Remitlys [brugeraftale]
(https://www.remitly.com/home/agreement).
• Remitly forbeholder sig retten til at diskvalificere overførsler, der, efter deres
mening, har til hensigt at omgå tilbudsreglerne, eller som på anden vis betragtes som

misbrug.
• Hvis du er berettiget til en refundering, vil du ikke være berettiget til at
modtage et større beløb end det beløb, du har betalt for at foretage pengeoverførslen.
Vær opmærksom på, at vekselkurser kan ændre sig.
• Du må ikke deltage i tilbuddet, hvis det ville være forbudt i henhold til nogen
gældende lov eller forordning. Alle oplysninger, der indsamles fra dig som en del af
tilbuddet, skal være underlagt Remitlys [databeskyttelsespolitik](https://
www.remitly.com/home/policy).
• Din deltagelse i tilbuddet er også styret af og underlagt vilkårene i [Remitlys
brugeraftale](https://www.remitly.com/home/agreement) og andre vilkår og
erklæringer, der er tilgængelige på vores tjeneste. Se også vores dokument med [vigtige
tjenesteoplysninger](https://www.remitly.com/home/key-service-information), som
giver oplysninger om brugen af Remitlys tjenesteydelse. Hvis og i det omfang der er en
konflikt eller uoverensstemmelse mellem de dokumenter og disse vilkår, skal disse
vilkår have forrang i uoverensstemmelsens omfang.
• Andre afgifter og omkostninger kan blive påført din pengeoverførsel, og vi
anbefaler, at du gennemgår disse via vores tjeneste og vores [brugeraftale](https://
www.remitly.com/home/agreement).
• Dette tilbud leveres og betjenes af Remitly Europe Limited (" Remitly") og
gives kun til borgere i Danmark. Remitly Europe Limited, der handler under navnet
Remitly, reguleres af Irlands centralbank Central Bank of Ireland. Remitly Europe Limited
er registreret i Irland med selskabsnummer 629909.

