
VILLKOR

• Erbjudandet gäller endast på utvalda restauranger (ej onlineköp)  

(https://www.americanexpress.com/en-se/benefits/diningoffer/)

• Erbjudandet gäller endast på det kort som har registreras för kampanjen, inklusive köp 

gjorda via mobil betalplånbok

• Erbjudandet gäller inte köp med andra kort och är inte giltigt för transaktioner som 

betalas via tredje part 

• Max 1 000 kr i kreditering av fakturan är tillgänglig per konto, giltigt mot motsvarande 

köp hos de restauranger som ingår i Kampanjen.

• Erbjudandet är endast tillgängligt för svenska Platinum huvudkortmedlemmar som 

registrerar sitt kort för kampanjen

• Krediteringen av fakturan bör synas på ditt kontoutdrag inom 5 dagar efter ett köp hos 

handlare som ingår i kampanjen men det kan ta upp till 90 dagar

• Krediteringen av faktura i enlighet med detta erbjudande kan dras tillbaka vid avbe-

ställningar eller återbetalning. All form av missbruk av detta erbjudande, i enlighet med 

vår bedömning, kan innebära att redan tilldelad reducering av faktura kan dras tillbaka 

samt avstängning från att ta del av kommande erbjudanden och kampanjer. Tilldelad 

kreditering av faktura kan dras tillbaka allra senast 180 dagar efter kampanjens slut. 

Observera att om vi tvingas dra tillbaka kreditering av fakturan efter att du har betalat 

din faktura så kan du hamna på ett minussaldo på ditt kontoutdrag

• Detta erbjudande gäller endast den adresserade mottagaren av detta erbjudande

• Köp måste vara debiterade ditt kort senast den 31/12-2021 för att vara berättigat till 

detta erbjudande. Om deltagande restauranger inte debiterar ditt kort under kampanj-

perioden kan det betyda att du inte är berättigad till en reducering av faktura

• Genom att registrera ditt kort för erbjudandet accepterar du villkoren för erbjudandet

• För information om var du hittar din närmaste handlare hänvisar vi till respektive aktörs 

hemsida
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