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ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR MEDLEMMER AF CASHBACK WORLD 
Version marts 2018  

Präambel 

A. myWorld Danmark ApS (i det følgende ”myWorld”), med hjemsted på Bomhusvej 13, st. th., 2100 København Ø og som er registreret 
med cvr-nummer 34621012, driver et indkøbsfællesskab, som giver dens medlemmer (herefter ”Medlemmer”) mulighed for at opnå 
fordele i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser hos myWorld’s partnerselskaber (herefter ”Partnervirksomheder”), i det 
følgende benævnt ”Cashback World Program”).  

B. For at lette forståelsen vedlægges til disse standardbetingelser som bilag 1 en oversigt over de i disse betingelser anvendte begreb med 
tilhørende forklaring. Retlig gældende er dog definitionerne, som fremgår af punkterne 1-16 af nærværende almindelige 
forretningsbetingelser. 

1. Kontraktens genstand 

1.1 De varer og tjenesteydelser, som Medlemmet erhverver hos Partnervirksomhederne (herefter ”Indkøb”), registreres i Cashback World 
Program. For at kunne benytte sig af fordelene i Cashback World Program har Medlemmet følgende muligheder for at registrere indkøb: 
Cashback Card, såsom brug af Partnervirksomhedernes onlinebutikker via myWorlds adgang. Disse muligheder beskrives nærmere i 
punkt 4.3. 

1.2 Medlemmet er i henhold til nærværende almindelige forretningsbetingelser berettiget til at deltage i Cashback World Program og modtage 
de hermed forbundne medlemsfordele. 

2. Kontraktens indgåelse 

2.1 Med myWorlds accept af registreringsanmodningen bliver anmoderen medlem hos myWorld og får tildelt et personligt medlemsnummer, 
der ikke kan overdrages (herefter ”Medlems-ID”). Dette berettiger medlemmet til at deltage i Cashback World Program (og giver ikke 
medlemmet status som foreningsmedlem, jf. punkt 18.2.) 

2.2 For at indgå kontrakten mellem myWorld og Medlemmet skal der enten benyttes de af myWorld udstedte registreringsflyers, online-
registreringen, eller registreringen hos en Partnervirksomhed.  

2.3 Medlemmet erklærer, at Medlemmets oplysninger til myWorld er korrekte, og friholder myWorld for ethvert tab, som skyldes Medlemmets 
culpøse urigtige oplysninger. Medlemmet forpligter sig til omgående at meddele myWorld eventuelle ændringer af de af Medlemmet ved 
registreringen angivne persondata (især bopælsadresse, e-mailadresse, bankoplysninger, telefonnummer, etc.).  

2.4 Enhver fysisk eller juridisk person er kun berettiget til én registrering (dvs. ét Medlems-ID). Ved registreringen skal Medlemmets 
folkeregisteradresse eller forretningsadresse (hjemsted) angives. Flere registreringer med henblik på uberettiget at opnå Indkøbsfordele 
berettiger myWorld til at opsige kontrakten grundet væsentlig misligholdelse, samt kræve eventuelle herved opnåede Indkøbsfordele 
tilbageerlagt. I tilfælde af flere registreringer slettes de senest registrerede Medlems-ID numre. Medlemsfordele, som er opnået alene ved, 
at der er foretaget flere registreringer, bortfalder. 

3. Retsforhold 

3.1 Imellem myWorld og Medlemmet indgås der ikke nogen som helst form for ansættelsesforhold, tjenesteforhold eller selskabsforhold (især 
ikke foreningsmedlemskab). Deltagelsen i Cashback World Program sker udelukkende inden for rammerne af selvstændige aktiviteter, 
som Medlemmet selv er ansvarlig for, og som er juridisk uafhængige af myWorld 

3.2 Medlemmet har alene krav på Indkøbsfordelene. Medlemmet har ikke krav på vederlag for sine aktiviteter. Medlemmet har ikke krav på 
nogen som helst form for refusion af udgifter. Dette gælder især også i det tilfælde, at Medlemmet anbefaler Cashback World Program til 
andre.  

3.3 Medlemmet er ikke berettiget til at repræsentere myWorld, i særdeleshed ikke med hensyn til at afgive eller modtage erklæringer over for / 
fra andre medlemmer i forbindelse med Cashback World Program. Medlemmet er ikke berettiget til at modtage kontanter eller 
gennemføre inkasso på vegne af myWorld. Misligholdelse af forpligtelsen i henhold til nærværende punkt 3.3 berettiger myWorld til at 
ophæve kontrakten grundet væsentlig misligholdelse. 

3.4 Medlemmet er uden forudgående skriftligt samtykke fra myWorld ikke berettiget til: 

(a) at anvende myWorlds eller Partnervirksomhedernes logoer, skrifttegn, varemærker, claims, domainenavne eller andre 
kendetegn; 

(b) at fremstille visitkort, præsentationer, videoer, audiofiler, screenshots, webindhold, medieindhold, flyers, brochurer, websider, 
reklamemateriale, postomdelt reklame, mailings, hjemmesider e.l., der relaterer sig til eller nævner myWorld eller Cashback 
World Program, og videregive dette materiale i skriftlig, elektronisk eller anden form eller gøre dem offentligt tilgængelige (f.eks. 
på websider som YouTube eller Facebook); 
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(c) arrangere møder som f.eks. informationsmøder, events, workshops, seminarer etc. med relation til myWorld eller Cashback 
World Program; og 

(d) at hverve detail-, engros- eller andre forhandlere samt andre virksomheder, som tilbyder varer eller tjenesteydelser til 
slutforbrugere, herunder tankstationer, franchisetagere og stormagasiner, som Partnervirksomheder eller Medlem, og ved at 
føre forhandlingssamtaler eller indledende samtaler eller ved hjælp af anden form for markedsføringsaktivitet at forsøge at 
hverve disse, i særdeleshed ikke på virksomhedens adresse eller i virksomhedens direkte omgivelser.  

4. Cashback World Program 

4.1 Gennem Indkøb hos Partnervirksomhederne opnår Medlemmet Indkøbsfordele i henhold til nærværende almindelige 
forretningsbetingelser, nærmere betegnet Cashback og Shopping Points. Indkøbsfordelene beskrives nærmere i punkt 6.  

4.2 For at give Medlemmerne adgang til Indkøbsfordelene for deres Indkøb, indgår myWorld aftaler med Partnervirksomheder. En aktuel 
oversigt over Partnervirksomhederne og deres respektive Indkøbsfordele er tilgængelig online på www.cashbackworld.com.  

4.3 Medlemmet har følgende muligheder for at registrere sine Indkøb: 

4.3.1 Cashback Card udstedes som papirkort, plastisk kort eller som virtuel kort (online). Cashback Card er ikke et betalingsmiddel og 

kan kun benyttes til registrering af Medlemmets Indkøb. 

4.3.2 Når Medlemmet foretager online køb, kan Medlemmet: 

(a) Logge sig ind på www.cashbackworld.com med sin adgangskode og få adgang til den pågældende 
Partnervirksomheds onlineshop igennem denne hjemmeside, eller 

(b) Besøge den pågældende Partnervirksomheds onlineshop via en anden hjemmesideadgang, der stilles til rådighed af 
myWorld, 

og herefter umiddelbart gennemføre købet hos Partnervirksomheden. Købet kan kun registreres, hvis Medlemmets system 
tillader brugen af cookies og ikke gør brug af adblockers eller scriptblockers. De nærmere regler vedrørende online køb fremgår 
af punkt 5.  

4.4 Ved køb i overensstemmelse med punkt 4.3.1 og 4.3.2 overfører Partnervirksomheden de registrerede købs- og faktureringsinformationer 
direkte til myWorld, som herefter kan beregne de pågældende Indkøbsfordele der opnås ved købet.  

5. Online Shopping 

5.1 Medlemmer skal informere sig omkring online køb på www.cashbackworld.com under menupunktet FAQ.  

5.2 Medlemmer er berettiget til inden 14 dage, uden angivelse af grunde, at fortryde en fjernsalgsaftale (fjernsalgsaftale fortrydelsesret).  

5.3 Indkøbsfordelen, som Medlemmet opnår ved online køb af varer eller tjenesteydelser forudsætter, at den fortrydelsesfristen på 14 dage er 
udløbet, og at Medlemmet ikke har gjort brug af fortrydelsesfristen.  

5.4 Medlemmet har kun krav på Indkøbsfordele for Indkøb foretaget online hos de Partnervirksomheder, der i henhold til www.cashback.com 
er oplistet under det land, hvori Medlemmets folkeregisteradresse, henholdsvis hjemsted er beliggende. 

5.5 myWorld har ingen indflydelse på indholdet på Partnervirksomhedernes hjemmesider, som der henvises til på myWorlds hjemmesider. 
Såfremt der på en Partnervirksomheds hjemmeside måtte findes ulovligt eller stødende indhold, tager myWorld udtrykkeligt afstand 
herfra. 

6. Indkøbsfordele i henhold til Cashback World Program 

6.1 Medlemmets køb, som registreres i Cashback World Program, giver Medlemmet Indkøbsfordele. Indkøbsfordelene beregnes på grundlag 
af individuelt aftalte betingelser mellem myWorld og den respektive Partnervirksomhed og varierer derfor afhængig af 
Partnervirksomheden, branche og land. Indkøbsfordelene består af Cashback (punkt 6.1.1). Derudover kan der hos nogle 
Partnervirksomheder optjenes Shopping Points (punkt 6.1.2).  

6.1.1 Cashback: For køb, der registreres i Cashback World Program, modtager Medlemmet op til 5 % Cashback, i enkelte tilfælde kan 

der være tale om en højere procentdel. Størrelsen på Cashback-procentsatsen for den respektive Partnervirksomhed fremgår af 

www.cashbackworld.com. Cashback udbetalingerne sker i henhold til punkt 6.4 – 6.6. 

6.1.2 Shopping Points: For køb, der registreres i Cashback World Program, og som er blevet foretaget hos Partnervirksomheder, hvor 

der kan optjenes Shopping Points, modtager Medlemmet Shopping Points. Shopping Points kan indløses af Medlemmet i 

forbindelse med specielle rabatkampagner, som tilbydes på www.cashbackworld.com. Se hertil nærmere i punkt 7. 

http://www.cashbackworld.com/
http://www.cashbackworld.com/
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6.2 myWorld forbeholder sig retten til at fravige de her fastsatte regler inden for rammerne af særkampagner og særtilbud. myWorlds 
interesse består i, at tilbyde Medlemmerne et størst muligt udvalg af indkøbsmuligheder hos Partnervirksomheder, og derfor at aftale 
betydelige rabatter hos Partnervirksomheder, for at kunne videregive disse fordele til Medlemmerne. Såfremt myWorld aftaler andre 
betingelser i forbindelse med særkampagner med en Partnervirksomhed (som f.eks. ved mere usædvanlige produkter som 
mobiltelefonabonnementer), gør myWorld særskilt opmærksom herpå på www.cashbackworld.com (sml. Punkt 8.3). 

6.3 Indkøbsfordelene hos de respektive Partnervirksomheder er oplyst på www.cashbackworld.com på den respektive 
Partnervirksomhedsside. myWorld anbefaler Medlemmet regelmæssigt at søge informationer om de aktuelle fordele og 
Partnervirksomheder. myWorld er berettiget til at ændre de aktuelle fordele vedrørende en Partnervirksomhed med et varsel på 2 uger, i 
det tilfælde, at der sker en ændring i aftalen mellem myWorld og den pågældende Partnervirksomhed. myWorld beregner 
Indkøbsfordelene på grundlag af de betingelser, der var gældende på det tidspunkt, hvor Medlemmet har betalt den fulde købesum for det 
pågældende køb. 

6.4 Godskrivelsen af Indkøbsfordele er bl.a. betinget af, at Medlemmet har betalt den fulde købspris, og at Medlemmet ikke længere i henhold 
til loven er berettiget til uden begrundelse at træde tilbage fra den pågældende købsaftale, dvs. specielt at fortrydelsesretten i forbindelse 
med fjernsalg ikke er taget i brug og fortrydelsesfristen er udløbet. Såfremt disse betingelser er opfyldt, bekræfter og afregner 
Partnervirksomheden købet overfor myWorld. Indkøbsfordele, som hidrører fra køb, som Partnervirksomheden har afregnet over for 
myWorld inden søndag, kl. 23.00, godskrives Medlemmet (Indkøbsfordelene). myWorld forpligter Partnervirksomhederne til at foretage 
afregning over for myWorld senest 3 måneder efter det tidspunkt, hvor forudsætningerne til afregningen efter punkt 1 af dette punkt 6.4 er 
indtrådt. En udbetaling af Indkøbsfordelene til Medlemmet er først muligt efter at Partnervirksomheden har meddelt myWorld at 
udbetalingen kan ske.  

6.5 Cashback tilgodehavender med en værdi på minimum 75 DKK overføres af myWorld ugentligt til en af Medlemmet angivet bankkonto. 
Medlemmets krav på Cashback tilgodehavender forældes, hvis Medlemmets Cashback tilgodehavende ikke inden for 3 år efter at 
tilgodehavendet er opnået, har oversteget minimumsbeløbet på 75 DKK. Fra det tidspunkt, hvor minimumsbeløbet på 75 DKK er opnået, 
mister Medlemmet sit krav herpå inden for 6 måneder, såfremt Medlemmet ikke inden denne frist har meddelt en bankkonto til myWorld. 
Medlemmet bliver på det tidspunkt, hvor minimumsbeløbet på 75 DKK er opnået, skriftligt, enten på e-mail eller per post, orienteret om, at 
Medlemmet skal oplyse sin bankforbindelse til myWorld, samt konsekvenserne af ikke at oplyse denne.  

6.6 Såfremt Medlemmet foretager Indkøb hos en Partnervirksomhed i udlandet (enten i en fysisk butik eller online), kan det forekomme, at 
Cashback tilgodehavendet indledningsvist fremgår i systemet i den respektive valuta for købet. Så snart Partnervirksomheden over for 
myWorld har bekræftet købet omregnes beløbet i Medlemmets personlige login område automatisk i overensstemmelse med den 
gældende kurs for den Europæiske Centralbank eller et andet kompetent pengeinstitut på den dag, på hvilken Partnervirksomheden 
modtog købesummen. Punkt 5.4 berøres ikke heraf, dvs. at Medlemmet fortsat kun kan opnå Medlemsfordele ved Indkøb i udlandet via 
de muligheder (for eksempel online shops), som er angivet på www.cashbackworld.com for det respektive Medlem. 

7. Shopping Points  

7.1 Medlemmer kan opnå et bestemt antal Shopping Points for køb, der foretages hos Partnervirksomheder inden for Cashback World 
Program, såfremt den pågældende Partnervirksomhed tilbyder dette.  

7.2 Hvor mange Shopping Points der godskrives, afhænger af den samlede værdi af købet, samt af de betingelser, der er aftalt med den 
respektive Partnervirksomhed. På www.cashbackworld.com kan Medlemmer under de respektive Partnervirksomheder se antallet af 
Shopping Points, som der kan opnås hos respektive Partnervirksomhed for en indkøbsværdi på DKK 750.  

7.3 Shopping Points har ingen nominalværdi. Værdien er derimod de fordele, som den pågældende Partnervirksomhed giver Medlemmet ved 
indløsning af Shopping Points. Shopping Points kan ikke indløses til kontanter eller sælges til tredjemand. Det er dog tilladt, at forære 
optjente Shopping Points til et andet Medlem.   

7.4 De optjente Shopping Points tilskrives Medlemmet og fremgår af Medlemmets personlige medlemsside. Medlemmet kan bruge Shopping 
Points til at opnå specielle rabatter og tilbud på www.cashbackworld.com. Shopping Points kan kun indløses i det antal, der er forudsat for 
det respektive Indkøb.  

7.5 Medlemmet optjener også Indkøbsfordele for køb, hvor Medlemmet ligeledes indløser sine Shopping Points. Grundlaget for beregningen 
af disse Indkøbsfordele er købesummen for det samlede køb fratrukket den rabat, der blev opnået ved indløsning af medlemmets 
Shopping Points. 

7.6 Shopping Points skal anvendes inden for 3 år. 3 års fristen begynder ved udgangen af det kalenderår, i hvilket de pågældende Shopping 
Points er optjent. 

8. Den personlige medlemsside 

8.1 myWorld giver hver Medlem gratis adgang til en personlig medlemsside på www.cashbackworld.com (Medlemsside). Medlemmet kan til 
enhver tid logge ind på Medlemssiden med sit brugernavn og kodeord, og kan her se en oversigt over registrerede Indkøbsfordele fra 
Cashback World Program. For manglende adgangsmulighed til Medlemssiden hæfter myWorld ikke ud over det i punkt 12 angivne.  

 



 

Side 4  

 

8.2 Adgangsoplysningerne til brug for Medlemssiden, (brugernavn, kodeord og PIN) skal Medlemmet opbevare forsvarligt og informationerne 
skal behandles strengt fortroligt. Brugernavn og kodeord må under ingen omstændigheder videregives til tredjemand. Medlemmet kan til 
enhver tid ændre sine personlige oplysninger på www.casbackworld.com (på Medlemssiden). 

8.3 Medlemmet forpligter sig til straks at give myWorld meddelelse, såfremt der konstateres en uberettiget brug af Medlemmets log-in 
oplysninger. myWorld spærrer herefter omgående adgangen, og sender nye adgangsoplysninger til Medlemmet per SMS, E-mail eller 
Post. myWorld hæfter ikke for tab i forbindelse med en uberettiget brug af log-in oplysningerne ud over det i punkt 12 angivne.  

9. Ændring af Anbefaler 

Hvis et Medlem ikke har gennemført noget køb hos nogen Partnervirksomhed inden for et tidsrum på 6 måneder, kan Medlemmet flytte 
fra sin Anbefaler, ved at meddele myWorld, at et andet medlem skal være Medlemmets nye Anbefaler. Dette kræver den nye Anbefalers 
samtykke. 

10. Databeskyttelse 

10.1 MyWorld registrerer, gemmer og behandler Medlemmets persondata, såsom indkøbsdata, som dataansvarlig i det omfang, som 
det er nødvendigt for at kunne opfylde sine forpligtelser ifølge Cashback World Program, dvs. til brug for beregningen af 
Indkøbsfordele. Derudover anvendes Medlemmets persondata ligeledes til at kunne sende personlige informationer om tilbud 
og produkter fra myWorld og Partnervirksomhederne til Medlemmet, forudsat, at Medlemmet har givet samtykke hertil.  

10.2 Samtlige forespørgsler af Medlemmet vedrørende oplysninger og ændringer og sletning af persondata kan rettes direkte til 
myWorld (myWorld Danmark ApS, Bomhusvej 13, st. th., 2100 København Ø).  

10.3 Yderligere relevante persondataretlige bestemmelser ved anvendelse af Cashback World websiden fremgår af 
persondatapolitikken på www.cashbackworld.com.  

10.4 myWorld anvender internationalt godkendte sikkerhedsteknologier for at beskytte Medlemmernes data mod uberettiget adgang. 
myWorld hæfter alene for sikkerheden af data, der overføres via internettet, i det under punkt 12 beskrevne omfang.  

11. Misligholdelse 

11.1 myWorlds ydelse er begrænset til realiseringen af Cashback World Program, som beskrevet i nærværende almindelige 
forretningsbetingelser.  

11.2 Rettigheder og forpligtelser i henhold til købsaftaler indgået imellem Medlemmet og en Partnervirksomhed, vedrører udelukkende den 
pågældende Partnervirksomhed. myWorld overtager således ikke et mangelsansvar eller andet ansvar i forbindelse med 
Partnervirksomhedens ydelse, herunder specielt ikke Partnervirksomhedens ansvar for manglende eller mangelfulde opfyldelse af aftalen.  

12. Ansvarsfraskrivelse 

12.1 myWorld hæfter ubegrænset for skader på liv, legeme eller helbred, som skyldes forsætlig eller uagtsom misligholdelse fra myWorlds 
side. myWorld hæfter ligeledes ubegrænset for øvrige skader, forudsat at myWorld i den forbindelse har handlet forsætligt eller groft 
uagtsomt. 

12.2 Hvis myWorld handler uagtsomt i forbindelse med ydelser, der er forudsætning for en rimelig gennemførelse af aftalen, og som 
Medlemmet således måtte stole på, er myWorlds ansvar begrænset til dækning af tab, som er forudsigelige og typiske for den konkrete 
form for misligholdelse. 

12.3 I øvrigt påtager myWorld sig intet ansvar, med mindre andet fremgår af punkt 12.5. Dette gælder specielt, hvis myWorld ikke har handlet 
ansvarspådragende, f.eks. ved 

(a) afbrydelse af Medlemmets internetforbindelse 

(b) andre tekniske og elektroniske fejl, (a) ved overdragelse af data via internettet (b) ved brug af myWorlds internetportal, 

myWorlds SMS-service og myWorlds applikationer for mobiltelefoner, såfremt disse fejl ikke hidrører myWorlds ansvarsområde, 

(c) Tekniske og elektroniske fejl, som forhindrer registreringen af Indkøb via Cashback World Program, men som ikke ligger inden 

for myWorlds ansvarsområde (herunder især tracking-afbrydelser og heraf følgende tab af data). 

(d) Manglende netværksforbindelse for mobiltelefoner eller terminal, og 

(e) Fejl i Medlemmets mobile udstyr 

Købsaftalen for varer eller kontrakten for tjenesteydelser er udelukkende indgået mellem det pågældende Medlem og den pågældende 

Partnervirksomhed. 

12.4 Såfremt myWorld ikke hæfter for tab i henhold til nærværende almindelige forretningsbetingelser, gælder dette ligeledes for det personlige 
ansvar af myWorlds medarbejdere, repræsentanter og medhjælpere. 

http://www.cashbackworld.com/
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12.5 Ansvarsbegrænsningerne og – udelukkelserne, jf. dette punkt 12 berører ikke myWorlds ansvar i henhold til produktansvarsloven, ansvar 
på grund af svig eller ansvar i forbindelse med en af myWorlds stillet garanti. 

13. Omkostninger 

13.1 Registrering og deltagelse i Cashback World Program er omkostningsfrit for Medlemmet. 

13.2 Cashback Card er i forbindelse med registrering omkostningsfrit for Medlemmet. 

14. Medlemmets opsigelse, hhv. ophævelse af aftaleforholdet 

14.1 Medlemmet kan opsige kontraktforholdet med myWorld til enhver tid ved skriftlig erklæring. I øvrigt er Medlemmet ikke forpligtet til under 
sit medlemskab, herunder at foretage Indkøb eller andre aktiviteter. 

14.2 Ved udløb af kontraktforholdet har Medlemmet udelukkende krav på de Indkøbsfordele fra Cashback World Program, som hidrører 
Indkøb, der er gennemført på tidspunktet før kontraktens opsigelse. Optjente Shopping Points udløber samtidig med kontraktens udløb. 
Hvis Medlemmet derimod ophæver kontrakten på grund af væsentlig misligholdelse fra myWorlds side, har Medlemmet mulighed for at 
gøre brug af sine eventuelt optjente Shopping Points jf. punkt 7, inden for et tidsrum på 8 uger efter kontraktens udløb. 

15. myWorld opsigelse henholdsvis ophævelse af aftaleforholdet 

15.1 myWorld kan opsige kontraktforholdet uden begrundelse med et varsel på 30 dage. Ved væsentlige misligholdelse fra Medlemmets side, 
kan myWorld ophæve kontrakten uden varsel. Som væsentlig misligholdelse betragtes ud over forhold, som skader myWorlds eller de 
pågældende Partnervirksomheder økonomiske interesser eller omdømme, især misligholdelse af væsentlige forpligtelser under aftalen. 
Væsentlige kontraktlige pligter omfatter Medlemmets pligter i henhold til punkt 2.3. og 2.4, 3.3 og 3.4. 

15.2 Hvis Medlemmet har handlet ansvarspådragende holder Medlemmet myWorld skadesløs. Dette omfatter også omkostninger til at forsvare 
sig over for tredjemands krav i den forbindelse. Endvidere er myWorld berettiget til at kræve det fulde tab påført myWorld grundet 
Medlemmets misligholdelse, herunder udgifter til retssager, erstattet hos Medlemmet. 

15.3 Ved udløb af kontraktforholdet har Medlemmet udelukkende krav på de Indkøbsfordele i Cashback World Program, som hidrører køb, der 
var gennemført på tidspunktet for kontraktens opsigelse.  

15.4 Hvis myWorld ophæver aftalen grundet væsentlig misligholdelse fra Medlemmets side, men hvor Medlemmet ikke har handlet culpøst, har 
Medlemmet mulighed for at gøre brug af sine eventuelt optjente Shopping Points jf. punkt 7, inden for et tidsrum på 8 uger efter 
kontraktens udløb. I øvrigt er optjente Shopping Points er ikke længere gyldige efter kontraktens udløb. 

16. Generelle betingelser 

16.1 Krav mod myWorld (herunder krav i forbindelse med rettigheder under Cashback World Program) kan Medlemmet kun overdrage eller 
stille som sikkerhed til tredjemand ved forudgående samtykke fra myWorld. 

16.2 Deltagelse i Cashback World Program er kendetegnet ved modydelser og danner ikke grundlag for en selskabsretlig forbindelse mellem 
Medlemmet og myWorld. Medlemmet opnår ikke et medlemskab i en forening. 

16.3 Individuelle, i det enkelte tilfælde trufne aftaler har til enhver tid prioritet for nærværende almindelige forretningsbetingelser. Indholdet i 
sådanne aftaler skal reguleres i en skriftlig kontrakt eller en skriftlig bekræftelse af myWorld. Det lægges til grund, at parterne ikke har 
truffet nogen mundtlige aftaler. myWorld er derudover berettiget til at sende kontraktlige erklæringer og oplysninger, som er nødvendige 
for kontraktens realisering, pr. sms eller e-mail, forudsat at Medlemmet oplyser sådanne kontaktoplysninger og ikke gør indsigelse imod 
den form for kommunikation. 

16.4 Såfremt der i aftalegrundlaget anvendes kønsspecifikke betegnelser, omfatter dette både kvindelige og mandlige naturlige personer, 
såsom juridiske personer.  

16.5 Såfremt der er bestemmelser i aftalegrundlaget, som viser sig at være helt eller delvis ugyldige eller uigennemførlige, berører dette ikke 
de øvrige bestemmelser eller aftalegrundlagets gyldighed i det hele. 

16.6 Kontraktforholdet er underlagt dansk lovgivning. Anvendelse af FN-køberetten er udelukket. 

16.7 Registrering og deltagelse i Cashback World Program er mulig fra personens fyldte 15. år. Indtil barnet er fyldt 18 år, forudsætter et 
medlemskab forældrenes eller værgens samtykke til medlemskabet.  

16.8 Medlemmet er forpligtet til selv at erlægge samtlige afgifter, gebyrer, skatter etc., som hidrører fra modtagelsen af medlemsfordele, af 
egne midler. 

  



 

Side 6  

 

Bilag 1 
Ordliste med forklaringer 

 

”Cashback” er den under punkt 6.1.1 nærmere beskrevne medlemsfordel. 

”Cashback Card” er et plastik- eller papirkort eller et virtuelt kort (via mobil app), hvorved Indkøb hos Partnervirksomheden kan 
registreres i Cashback World Program. Kortet er ikke et betalingsmiddel. 

”Anbefaler” er det Medlem (Partnervirksomhed, samarbejdspartner etc.), som har anbefalet et andet medlem, hhv. som efter punkt 9 af 
nærværende almindelige forretningsbetingelser er registreret som Anbefaler.  

”Registrerings-Flyer” er det dokument, som udfyldes ved en offline-registrering til et myWorld medlemskab og som skal fremsendes til 
myWorld for at anmode om et myWorld medlemskab. 

”Cashback World Program” er et af myWorld drevet Shopping Community, hvor Medlemmerne modtager Indkøbsfordele, når de køber 
varer hos myWorlds partnervirksomheder via Cashback World Program. 

”Medlemmer” er alle personer, som har indgået en aftale med myWorld om medlemskab jf. nærværende almindelige 
forretningsbetingelser, i aftalens løbetid, dvs. indtil aftalen er opsagt af en af parterne. 

”Medlems-ID” er et nummer udstedt af myWorld, som kan benyttes til identifikation af Medlemmet og til registreringen af indkøb under 
det pågældende Medlem. 

”Indkøbsfordele” er samtlige fordele, som Medlemmet modtager, hhv. kan modtage, for sine køb via Cashback World Program hos en 
Partnervirksomhed, dette omfatter Cashback og Shopping Points. 

”Partnervirksomhed” er virksomheder, som har indgået en aftale med myWorld og som tilbyder Indkøbsfordele ved køb via Cashback 
World Program.  

”Personlig medlemsside” er det område beskrevet nærmere under punkt 8 for det enkelte Medlem på www.cashbackworld.com. 

”Shopping Points” er Indkøbsfordele som nærmere beskrevet under punkt 7. 

 

http://www.cashbackworld.com/

