GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR MEDLEMMER AV CASHBACK WORLD
Versjon: februar 2020
Innledning
A.

myWorld Nordic AS (heretter kalt "myWorld") med forretningsadresse Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker og org.nr. 820 707 672 driver et
innkjøpsfelleskap som gjør det mulig for deltakerne (heretter kalt "Medlemmer") å kjøpe varer og tjenester fra myWorlds samarbeidspartnere
(heretter benevnt "Samarbeidspartnere" og programmet som heretter kalles "Cashback World").

B.

For å lette forståelsen av begrepene som er brukt i disse generelle vilkår og betingelser er en ordliste inkludert bakerst (Vedlegg 1). Vilkårene
i punkt 1 til 16 i generelle vilkår og betingelser er juridisk avgjørende.

1.

Kontraktens gjenstand

1.1

Varene og tjenestene som kjøpes fra Samarbeidspartnere av Medlemmet (heretter kalt "Kjøp") blir registrert i Cashback World. For å utnytte
Cashback World har Medlemmene følgende alternativer for registrering av kjøp: Cashback-kort samt bruk av online kanaler fra myWorld for
kjøp i nettbutikker fra Samarbeidspartnere. Disse alternativene for registrering av kjøp beskrives nærmere i punkt 4.3.

1.2

Medlemmet er i samsvar med disse generelle vilkår og betingelser berettiget til å delta i Cashback World og å motta kjøpsfordelene knyttet
til det.

2.

Kontraktsmessig grunnlag

2.1

Søkeren blir medlem ved myWorlds godkjenning av registreringssøknaden. Søkeren vil motta et personlig, ikke-overførbart
identifikasjonsnummer (heretter kalt "Medlems-ID"). Medlems-ID gir rett til å delta i Cashback World (og utgjør ikke et klubbmedlemskap,
jf. punkt 16.2).

2.2

Registreringsskjemaet fra myWorld, online-registreringen, eller muligheten til å registrere seg hos en av Samarbeidspartnerne, skal brukes
til inngåelse av kontrakten mellom myWorld og Medlemmet.

2.3

Medlemmet erklærer at informasjonen som er oppgitt, er korrekt og godtar å holde myWorld skadesløs i tilfelle grove usanne uttalelser.
Medlemmet forplikter seg til umiddelbart å informere myWorld om mulige endringer av personopplysningene som ble oppgitt ved registrering
(spesielt adresse, e-postadresse, kontoopplysninger, telefonnummer, etc.).

2.4

Den enkelte fysiske person og juridiske enhet kan kun registreres en gang (dvs. en Medlems-ID). Bostedsadressen eller
forretningsadressen, det som måtte passe, skal oppgis ved registreringen. Flere samtidige registreringer som utføres for å oppnå
uberettigede kjøpsfordeler, gir myWorld anledning til å si opp kontraktsforholdet og å frata kjøpsfordelene som oppnås på denne måten.
Ved flere samtidige registreringer vil de siste registrerte ID-numrene bli slettet. Kjøpsfordeler oppnådd på grunn av flere registreringer mistes.

3.

Juridisk forhold

3.1

Ikke noe arbeids-, tjeneste-, selskaps- eller annen form for forhold (spesielt ikke noe klubbmedlemskap) vil bli etablert mellom myWorld og
Medlemmet. Deltakelsen i Cashback World skjer utelukkende innenfor en selvstendig ansvarlig, autonom og juridisk uavhengig aktivitet fra
myWorld.

3.2

Medlemmet har kun rett til Kjøpsfordeler. Bortsett fra det har Medlemmet ikke krav på annen form for kompensasjon for sin virksomhet.
Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av utgifter. Dette gjelder særlig når Medlemmet anbefaler Cashback World.

3.3

Medlemmet har ikke rett til å representere myWorld, det kan særlig ikke utføre eller motta erklæringer overfor andre medlemmer i forbindelse
med Cashback World. Medlemmet har ikke rett til å motta penger og/eller for å utføre innkreving på vegne av myWorld. Et straffbart brudd
på dette punkt 3.3 gir myWorld anledning til å si opp kontraktsforholdet.

3.4

Uten myWorlds skriftlige godkjenning, kan ikke Medlemmet,
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(a)

bruke logoer, bokstaver, varemerker, krav, domener, andre merker og lignende fra myWorld eller Samarbeidspartnere;

(b)

forberede, distribuere i skriftlig elektronisk form eller på annen måte, eller offentliggjøre (f.eks. på nettsteder som youtube eller
Facebook) visittkort, presentasjoner, videoer, lydfiler, skjermbilder, nettinnhold, medieinnhold, flyere, prospekter, nettsteder,
markedsføringsmateriale, søppelpost, forsendelser eller lignende med hensyn til og under henvisning til myWorld eller Cashback
World;

(c)

gjennomføre arrangementer, som f.eks. informasjonspresentasjoner, workshops, seminarer, kampanjer, etc. med hensyn til og
under henvisning til myWorld eller Cashback World; og

(d)

forsøke å tiltrekke seg individuelle, store eller andre foretak, samt andre selskaper som tilbyr varer eller tjenester til sluttkunder,
inkludert bensinstasjoner, franchisetakere og lagersteder som Samarbeidspartner eller Medlem, gjennomføre forhandlinger eller
innledende diskusjoner eller foreta reklameaktiviteter av noen form for å vinne slike foretak, særlig ikke på området til selskapet
eller i nærheten av det.

4.

Cashback World

4.1

Ved kjøp fra Samarbeidspartnere mottar Medlemmet Kjøpsfordeler i henhold til disse generelle betingelser og vilkår, dvs. Cashback og
Shoppingpoeng. Kjøpsfordelene og kravene til disse er beskrevet nærmere i punkt 6.

4.2

For å gi Kjøpsfordeler til Medlemmene for deres Kjøp, inngår myWorld avtaler med Samarbeidspartnere. De nåværende
Samarbeidspartnerne og de respektive Kjøpsfordelene er tilgjengelig online på www.cashbackworld.com.

4.3

Medlemmet har følgende alternativer for å registrere sine kjøp:
4.3.1

Cashback-kortet er tilgjengelig som papir-, plast- eller virtuelt kort (online). Det er ikke et betalingsinstrument og er kun ment for å
registrere kjøpsinformasjon.

4.3.2

Ved shopping online, kan Medlemmet
(a)

logge inn med eget passord på www.cashbackworld.com og velge nettbutikken til ønsket Samarbeidspartner eller

(b)

gå til nettbutikken via en annen online kanal levert av myWorld for å registrere kjøpene

og foreta direkte kjøp i nettbutikken til Samarbeidspartneren. Kjøpet kan bare registreres dersom systemet aksepterer
informasjonskapsler i løpet av kjøpsprosessen og ikke bruker reklame- eller script-blokkere. Nærmere regler om online shopping
finnes i punkt 5.
4.4

Med hensyn til punkt 4.3.1 og 4.3.2 overfører Samarbeidspartneren kjøps- og faktureringsinformasjon til myWorld for beregning av
Kjøpsfordelene som oppstår derfra.

5.

Online Shopping

5.1

Medlemmene må selv sette seg inn i Online Shopping på www.cashbackworld.com i FAQ-delen.

5.2

Medlemmer kan innen 14 dager annullere kontrakt som er inngått via fjernsalg eller utenfor forretningslokaler uten å angi grunn
(annulleringsperiode for fjernsalg).

5.3

For å registrere Kjøpsfordelene som oppstår ved online shopping, kreves, i samsvar med punkt 6.4, at annulleringsperioden for fjernsalg er
utgått, og at Medlemmet ikke har erklært annullering av kontrakten.

5.4

Medlemmet er kun berettiget til Kjøpsfordeler for slike Kjøp i nettbutikkene til Samarbeidspartnere, som er oppført på
www.cashbackworld.com for de respektive land der bosteds- eller forretningsadresse til Medlemmet ligger (i henhold til registrering).

5.5

myWorld har ingen innflytelse på utformingen av de (linkede) nettbutikkene til Samarbeidspartnerne og er ikke ansvarlig for disse. Hvis
innholdet på nettstedene som er linket, er ulovlig eller på annen måte strider mot vanlig anstendighet, vil myWorld uttrykkelig ta avstand fra
dette.

6.

Kjøpsfordeler fra Cashback World

6.1

Medlemmets Kjøp, som er booket i Cashback World, vil gi Medlemmet den fordelaktige bruken av Kjøpsfordeler. Kjøpsfordelene er basert
på avtalte vilkår mellom myWorld og den respektive Samarbeidspartneren, og varierer derfor avhengig av Samarbeidspartner, bransje og
land. Kjøpsfordelene består av Cashback (punkt 6.1.1) og for kjøp hos noen Samarbeidspartnere, også av Shoppingpoeng (punkt 6.1.2).
6.1.1

Cashback: Medlemmet mottar opptil 5 % Cashback for Kjøp booket i Cashback World, i enkelte tilfeller gis en høyere prosentandel.
Cashback-prosenten til den respektive Samarbeidspartneren som er oppgitt på www.cashbackworld.com gjelder. Cashback
betalinger vil bli gjort i henhold til punkt 1.1 til 6.6.

6.1.2

Shoppingpoeng: Medlemmet mottar Shoppingpoeng for Kjøp booket i Cashback World og kjøp hos Samarbeidspartnere som gir
Shoppingpoeng. Shoppingpoeng kan brukes til å få rabatt på Kjøp i forbindelse med spesielle kampanjer oppført på
www.cashbackworld.com. Ytterligere detaljer finnes i punkt 7.

6.2

myWorld forbeholder seg retten til å avvike fra de grunnleggende prinsippene som er beskrevet her i forbindelse med spesialsalg. myWorld
er interessert i å tilby bredest mulige utvalg av shopping muligheter hos Samarbeidspartnere og å bli enige om betydelige rabatter hos
Samarbeidspartnerne for å kunne gi Medlemmene store fordeler. Hvis avvikende vilkår er avtalt med en Samarbeidspartner i form av
spesielle kampanjer (som kan være tilfelle ved f.eks. atypiske Kjøp som mobilleverandørkontrakter avhengig av betingelser eller reiser), vil
myWorld påpeke dette separat under forhandlerinformasjonen på www.cashbackworld.com (se punkt 1.1).

6.3

De respektive fordelene som er gitt, er tilgjengelige under forhandlerinformasjonen på www.cashbackworld.com. Medlemmet anbefales
regelmessig å sjekke Cashback Worlds nettsted for status for de respektive vilkårene for Samarbeidspartnerne. myWorld har rett til å endre
Kjøpsfordelene gitt til individuelle Samarbeidspartnere med to ukers varsel, gitt at og i den grad vilkårene som er avtalt med
Samarbeidspartnerne endres. For beregning av Kjøpsfordelene til Medlemmet, skal de vilkårene som gjelder når Medlemmet har betalt
kjøpet i sin helhet gjelde.
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6.4

Kreditering av Kjøpsfordeler innebærer blant annet at Kjøpet er fullt ut betalt av Medlemmet og at det ikke foreligger lovbestemte rettigheter
til å annullere kjøpet uten begrunnelse, det vil si at enhver eksisterende fjernsalgs annulleringsperiode må ha utgått. Hvis disse kravene er
oppfylt, vil Samarbeidspartneren bekrefte og betale kjøpet til myWorld. Kjøpsfordeler fra kjøp som er betalt av Samarbeidspartneren innen
søndag klokken 23.00, betalt av Samarbeidspartneren til myWorld, krediteres Medlemmet (Kjøpsfordeler). myWorld binder
Samarbeidspartnerne til å betale innen maksimalt tre måneder fra den dato da kravene i henhold til setning 1 i punkt 1.1 er oppfylt. En
utbetaling av Kjøpsfordelene til Medlemmet er ikke mulig før Samarbeidspartneren har brakt dem til myWorld for bestilling.

6.5

myWorld overfører kredittbeløp som starter med et beløp på NOK 80 på ukentlig basis til bankkontoen spesifisert av Medlemmet. Retten til
å motta Cashback foreldes dersom beløpet på NOK 80 ikke oppnås innen tre år fra Cashback påløper. Så snart beløpet på NOK 80 er
påløpt, utløper kredittbalansen innen 6 måneder dersom Medlemmet ikke har oppgitt bankopplysninger hos myWorld for utbetaling. Når
kravet om utbetaling oppstår, vil Medlemmet igjen via e-post eller post eksplisitt informeres om behovet for å oppgi bankopplysninger og
konsekvensene av unnlatelsen.

6.6

Hvis Medlemmet foretar Kjøp fra Samarbeidspartnere i utlandet (lokalt eller online), kan det være at Cashback først vises i den respektive
utenlandske valuta på utbetalingskontoen. Ved bekreftelse av kjøpet av Samarbeidspartneren vil beløpet i Påloggingsområdet til det
respektive Medlem automatisk bli konvertert til Medlemmets nasjonale valuta i henhold til den respektive referansesatsen for Den europeiske
sentralbanken eller annen ansvarlig bank som gjelder ved datoen for mottak av betaling av Samarbeidspartneren. Punkt 5.4 forblir upåvirket,
dvs. Kjøpsfordeler kan kun gis for utenlandske kjøp via kanaler (for eksempel nettbutikker) som er oppført på Cashback World-nettsiden for
et slikt Medlem.

7.

Shoppingpoeng

7.1

Medlemmer vil motta en bestemt mengde Shoppingpoeng for kjøp i Cashback World fra Samarbeidspartnere (hvis de tilbys av dem).

7.2

Det avhenger av Kjøpsbeløpet, samt vilkårene som er avtalt med den respektive Samarbeidspartneren hvor mange Shoppingpoeng som
vil bli kreditert. Under forhandlerinformasjonen på www.cashbackworld.com, viser myWorld som beregningsgrunnlag antall Shoppingpoeng
som er gitt av respektive den Samarbeidspartneren ved en kjøpesum på NOK 1000.

7.3

Shoppingpoeng har ingen fast nominell verdi. Videre avhenger Shoppingpoengenes verdi av utstrekningen av rabatten gitt av den respektive
Samarbeidspartneren ved bruk av Shoppingpoengene. Shoppingpoeng kan ikke utbetales i kontanter eller overføres til tredjeperson mot
betaling. Det er imidlertid lov å gi bort Shoppingpoeng til andre Medlemmer.

7.4

Innsamlede Shoppingpoeng krediteres Medlemmet og kan spores i Påloggingssområdet. Medlemmet kan bruke dem til å oppnå rabatt på
Kjøp i forbindelse med spesielle kampanjer som er oppført på www.cashbackworld.com. Shoppingpoeng kan bare innløses i det antall som
er angitt for det respektive Kjøp.

7.5

myWorld Kjøpsfordeler vil også bli gitt på Kjøp der Medlemmet innløser Shoppingpoeng. I dette tilfellet beregnes beløpet av Kjøpsfordelene
i henhold til Kjøpsbeløpet etter å ha trukket fra rabatten gitt på grunn av innløsning av Shoppingpoeng.

7.6

Shoppingpoeng mistes etter tre år. Treårsperioden starter ved slutten av det året som Shoppingpoengene har påløpt.

8.

Personlig medlemsområde

8.1

myWorld oppretter et personlig medlemsområde på www.cashbackworld.com (påloggingsområdet) til alle Medlemmer gratis. Etter å ha
oppgitt brukernavn og passord, vil Medlemmet ha oversikt over sine Kjøp, samt finne informasjon om Kjøpsfordeler fra Cashback World.
Ved nedetid på Cashback Worlds nettsider og Påloggingsområdet på www.cashbackworld.com skal myWorld kun være ansvarlig i samsvar
med punkt 12.

8.2

Påloggingsinformasjon for bruk av det personlige medlemsområdet (brukernavn, passord og PIN) skal holdes trygt av Medlemmet og holdes
strengt konfidensielt. Brukernavn og passord skal ikke under noen omstendigheter gjøres tilgjengelig for tredjepart. Medlemmet kan til
enhver tid endre de personlige innstillingene under www.cashbackworld.com (påloggingsområdet).

8.3

Medlemmet forplikter seg til å informere myWorld umiddelbart om ukorrekt bruk av sin pålogging. Etter umiddelbar blokkering av
påloggingen, skal medlemmet motta endret påloggingsinformasjon via SMS, e-post eller post senere. For eventuelle skader hos Medlemmet
som er forårsaket som følge av misbruk, skal myWorld kun være ansvarlig i samsvar med punkt 12

9.

Endre eller tilordne Person som Anbefaler
Medlemmer som ikke har handlet hos Samarbeidspartnere i løpet av de siste seks måneder, kan skifte anbefaler ved å oppgi et annet
Medlem som sin nye Anbefaler, samt innhente hans/hennes samtykke til dette skiftet.

10.

Personvern

10.1

myWorld som ansvarlig for personvern samler, lagrer og behandler personopplysninger, slik som informasjon om kjøpemønster og
Medlemmers Kjøp i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre Cashback World, dvs. å beregne Kjøpsfordelene. Hvis Medlemmet
samtykker til dette, bruker myWorld også Medlemmets opplysninger til å sende dem personlig informasjon om tilbud og produkter fra
myWorld og deres Samarbeidspartnere.

Seite 3

10.2

Alle henvendelser fra Medlemmet om informasjon, endringer og sletting av personopplysninger kan sendes direkte til myWorld (myWorld
Nordic AS, Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker).

10.3

Ytterligere relevante personvernbestemmelser
www.cashbackworld.com.

10.4

myWorld bruker internasjonalt anerkjent sikkerhetsteknologi for å beskytte Medlemmenes opplysninger mot uautorisert tilgang. For
sikkerheten av opplysningene som sendes via Internett skal myWorld kun være ansvarlig i samsvar med punkt 12.

11.

Svekkelse av ytelsesforpliktelser

11.1

Omfanget av tjenester fra myWorld er begrenset til gjennomføring av Cashback World som beskrevet i disse generelle vilkår og betingelser.

11.2

For Kjøpene fra Samarbeidspartnerne, som er gjennomført av Medlemmet, vil de relaterte rettighetene og forpliktelsene kun anføres mot
de respektive Samarbeidspartnerne. myWorld påtar seg ingen garanti eller ansvar for ytelsesforpliktelser fra Samarbeidspartnerne etter at
kontrakt ble inngått med Samarbeidspartner, heller ikke ved mislighold eller dårlig ytelse fra Samarbeidspartner.

12.

Ansvar

12.1

myWorld har et ubegrenset erstatningsansvar for skade på liv, kropp eller helse på grunn av forsettlig eller uaktsomt brudd på myWorlds
plikter. myWorld er videre ubegrenset erstatningsansvarlig for annen skade som skyldes forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på myWorlds
plikter.

12.2

For skade som skyldes uaktsomt brudd på plikter, som danner grunnlaget for riktig og forsvarlig gjennomføring av kontrakten og ytelse som
Medlemmet derfor har grunn til å regne med, er myWorld kun ansvarlig for typiske og forutsigbare skader.

12.3

Med forbehold om punkt 1.5 er andre skader ekskludert. Dette gjelder spesielt hvis myWorld har handlet uten feil, f.eks. som

ved

bruk

av

Cashback

World-nettstedet,

finnes

i

personvernerklæring

på

(a)

forstyrrelser av tilgjengeligheten av Medlemmets tilgang til internett,

(b)

andre tekniske og elektroniske feil (i) under datakommunikasjon via internett samt (ii) når myWorld Internett-portalen, myWorld
sms-tjenesten og myWorld-applikasjoner for mobile enheter brukes, forutsatt at disse feilene ikke er myWorlds ansvar,

(c)

tekniske og elektroniske feil som ikke kan henføres til myWorld, som forhindrer registrering av Kjøp gjort i Cashback World (særlig
sporingsfeil og resulterende tap av data),

(d)

utilgjengelighet av mobilnett eller terminaler og

(e)

funksjonsfeil på Medlemmets mobilenheter.

Kjøpekontrakten for varer eller kontrakten for tjenester inngås eksklusivt mellom Medlemmet og den aktuelle Samarbeidspartneren.
12.4

Forutsatt at myWorlds ansvar er begrenset eller fraskrevet, gjelder begrensningene eller fraskrivelsene også for personlig ansvar for
myWorlds ansatte, juridiske representanter og rådgivere.

12.5

Ansvarsbegrensningene og ansvarsfraskrivelsene i henhold til dette punkt 12 skal ikke påvirke myWorlds ansvar i samsvar med de
ufravikelige lovbestemmelsene i produktansvarsloven, svindelaktig skjuling av feil så vel som antakelse om garanti for kvaliteten på en ting.

13.

Kostnader

13.1

Registrering og deltakelse i Cashback World er gratis for Medlemmet.

13.2

Cashback-kort er gratis for Medlemmet når Medlemmet registreres seg.

14.

Oppsigelse av kontraktsforhold av Medlemmet

14.1

Medlemmet har når som helst rett til å si opp kontraktsforholdet med myWorld ved skriftlig varsel. Medlemmet er heller ikke pliktig til å foreta
Kjøp eller utføre andre aktiviteter innenfor det nåværende kontraktsforholdet.

14.2

Ved opphør av kontrakten er Medlemmet kun berettiget til de Kjøpsfordelene fra Cashback World, som allerede var registrert på kontoen
ved kontraktens slutt, dvs. hvis Kjøpet som kvalifiserer for Cashback allerede var gjennomført på det tidspunktet kontrakten ble avsluttet.
Shoppingpoeng som er akkumulert før dette tidspunktet utløper i prinsippet samtidig med opphør av kontraktsforholdet. Hvis Medlemmet
imidlertid sier opp kontrakten med god grunn, kan Medlemmet innløse kjøpte Shoppingpoeng som beskrevet i punkt 7 innen en periode på
åtte uker etter kontraktens opphør.

15.

Oppsigelse av kontraktsforhold av myWorld

15.1

myWorld kan si opp kontraktsforholdet, dvs. uten grunn, med et varsel på 30 dager eller heve kontrakten med umiddelbar virkning. I tillegg
til betydelige skade på de økonomiske interessene eller omdømmet til myWorld eller de respektive Samarbeidspartnerne, anses spesielt
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brudd på viktige kontraktsforpliktelser som vesentlig mislighold. De viktige kontraktsforpliktelsene inkluderer Medlemmets forpliktelser i
henhold til punkt 2.3, 2.4, 3.3 og 3.4.
15.2

Medlemmet skal holde myWorld skadesløs i tilfelle av skyldig overtredelse på disse betingelsene. Dette gjelder også kostnadene ved forsvar
mot slike krav fra tredjepart. Videre har myWorld rett til å kreve erstatning fra Medlemmet for skaden som oppstår hos myWorld som følge
av Medlemmets brudd på plikt, herunder juridiske kostnader.

15.3

Ved opphør av kontrakten er Medlemmet kun berettiget til disse Kjøpsfordelene fra Cashback World, der Kjøpsfordelen allerede var registrert
ved kontraktens opphør, dvs. hvis Kjøpet som kvalifiserer for Cashback allerede var gjort på det tidspunktet kontrakten ble avsluttet.

15.4

Hever myWorld kontraktsforhold uten varsel av en vesentlig årsak, men ikke kausalt forårsaket av Medlemmet, kan Medlemmet innløse
kjøpte Shoppingpoeng som beskrevet i punkt 7 innen en periode på åtte uker etter kontraktens opphør. For øvrig forfaller ervervet
Shoppingpoeng ved opphør av kontrakten.

16.

Generelle vilkår

16.1

Medlemmet har kun rett til å overføre sine krav mot myWorld (eller rettighetene som følger av deltakelse i Cashback World) eller bruke dem
som sikkerhet med skriftlig forhåndsgodkjenning.

16.2

Deltagelse i Cashback World representerer et enkelt utvekslingsforhold og etablerer derfor ikke en selskapsrettslig forbindelse mellom
Medlemmet og myWorld, spesielt eksisterer ikke noe medlemskap i en forening.

16.3

I enkelte tilfeller har individuelle avtaler prioritet over disse generelle vilkårene. Innholdet i slike avtaler skal styres av en skriftlig kontrakt
eller skriftlig bekreftelse fra myWorld. Det antas at partene ikke har inngått muntlige avtaler. Videre har myWorld rett til å sende
kontraktserklæringer og opplysninger som kreves for gjennomføring av kontrakten via sms eller e-post, forutsatt at Medlemmet har gitt
tilsvarende kontaktdetaljer og ikke protesterer mot dette.

16.4

Ethvert tillegg til disse vilkår og betingelser formidlet til Medlemmet i tekst og/eller annen elektronisk form (fysisk eller elektronisk) eller andre
kontraktuelle avtaler mellom Medlem og myWorld anses som godtatt av Medlem med mindre Medlem melder fra innen 30 dager fra mottak
av varsel. I tillegget vil myWorld særlig informere Medlemmet om at avtalen med endringene i vilkår og betingelser anses som godtatt hvis
Medlemmet ikke skriftlig bestrider gyldigheten innen fristen. Endringene i vilkår og betingelser anses kun som godkjent av medlemmet
dersom varsel faktisk er sendt ut.

16.5

Kjønnsspesifikke benevnelser i kontrakten betyr både kvinnelige og mannlige personer samt juridiske personer.

16.6

Skulle bestemmelser i kontraktgrunnlaget være helt eller delvis ugyldig eller ikke gjennomførbart, påvirker dette ikke gyldigheten av de
gjenværende bestemmelsene.

16.7

Norsk lov skal gjelde for kontraktsforholdet.

16.8

Registrering og deltakelse i Cashback World er tillatt fra 16 år. Inntil personer blir myndig, kreves det skriftlig samtykke fra den juridiske
representanten.

16.9

Medlemmet forplikter seg til å bære alle avgifter, gebyrer, skatter osv. som Medlemmet pådrar seg på grunn av mottakelse av
Kjøpsfordelene.
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"Cashback" betyr Kjøpsfordelen beskrevet nærmere i punkt 6.1.1.
"Cashback-kort" betyr et plast-, papir- eller virtuelt kort (tilgjengelig via mobilapp), som tjener til å registrere Kjøp av Medlemmer fra
Samarbeidspartnere i Cashback World. Dette er ikke et betalingsinstrument.
"Henviser" betyr ethvert Medlem (Samarbeidspartner, samarbeidende selskap, etc.) som anbefalte et annet Medlem eller er i samsvar
med kravene i punkt 9, registrert som Henviser av et slikt Medlem på myWorld.
"Registreringsskjema" betyr dokumentet som, ved offline registrering, må fylles ut og sendes som signert versjon til myWorld, for å gjøre
et bindende tilbud om inngåelse av et medlemskap i forhold til myWorld.
"Cashback World" betyr kjøpesamfunnet som drives av myWorld, der medlemmer mottar Kjøpefordeler i Cashback World for kjøp av varer
og tjenester fra Samarbeidspartnere.
"Medlemmer" betyr alle personer som har inngått en kontrakt med myWorld om etablering av et medlemskap på myWorld i samsvar med
disse generelle vilkår og betingelser, så lenge kontrakten er i kraft, noe som betyr at den ikke har opphørt gjennom oppsigelse av en av
kontraktspartene.
"Medlems-ID" betyr et unikt nummer tildelt av myWorld, som tjener som identifikasjon av Medlemmet, samt formålet med å registrere kjøp
fra Samarbeidspartnere.
"Kjøpsfordeler" betyr alle fordeler som Medlemmet mottar eller kan motta henholdsvis ved kjøp fra Samarbeidspartnere i Cashback World.
Fordeler i denne forbindelse er Cashback samt Shoppingpoeng.
"Samarbeidspartnere" betyr selskaper som har et kontraktsforhold med myWorld, og der Medlemmer kan motta Kjøpsfordeler i Cashback
World ved å kjøpe varer og tjenester.
"Påloggingsområde" betyr påloggingsområdet for hvert Medlem på Cashback Worlds nettsider (www.cashbackworld.com) og som
beskrevet nærmere i punkt 8.
"Shoppingpoeng" betyr Kjøpsfordelen som beskrevet nærmere i punkt 7.
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