Правилник на кампанията
„Революция на цените“
В периода 22 февруари 2016г. – 26 февруари 2016г. „Данте интернешънъл“ С.А. (Dante International
S.A.) съвместно със мартекплейс партньорите си прави специална оферта на своите клиенти под
името „Революция на цените“ („кампанията“), която ще се проведе в електронния магазин
www.emag.bg.
Продажбата на продуктите от специалната оферта „Революция на цените“ ще се провежда само и
единствено съгласно описаните по-долу условия и срокове.
1. Продуктите с посочените намаления по тази оферта са в ограничено количество и
продажбата им е лимитирана до изчерпване на наличните количества.

2. Всички продукти, предмет на кампанията, можете да намерите на следния линк:
http://www.emag.bg/cmp/revoljucija-na-cenite-22-26-fevruari-2016

3. Всеки продукт, предмет на кампанията ще е отбелязан с иконка в близост до него,
представляваща червен кръг, в горната дясна страна на който е изобразен по-малък син кръг
с бял удивителен знак в средата на този син кръг.
4. Кампанията ще се провежда само по отношение на продуктите, в близост до които има
изобразена гореописаната иконка. Премахването на иконката в близост до някой от
продуктите, предмет на настоящата кампания и/или добавката на надпис „разпродадено“
ще означава, че наличностите от този продукт са били изчерпани. В същото време наличието
на иконката не гарантира наличности от съответния продукт към момента на създаване на
поръчката.
5. В рамките на кампанията един клиент може да си поръча само по една бройка от една и
съща марка и модел продукт, предмет на кампанията „Революция на цените“. „Данте
интернешънъл“/съответният маркетплейс партньор си запазват правото да анулират
(откажат да изпълнят) всяка следваща поръчка за който и да е еднакъв продукт от
настоящата оферта.
6. Добавянето на продуктите в количката не е равнозначно на резервирането им; продуктите
са резервирани само в момента на завършване и приемане на поръчката от страна на
продавача.
7. Офертата може да се кумулира с други промоцонални оферти/специални оферти/ други
отстъпки, предоставени от eMAG.bg, независимо от начина на предоставянето им, стига в
условията за предоставянето им да не е отбелязано изрично, че не могат да се кумулират с
други отстъпки.

8. Доставката на поръчките ще бъде направена само по куриер съгласно общите условия за
ползване на сайта www.emag.bg и информацията относно доставките на съответните
маркетплейс партньори, предоставена на сайта; информацията относно датата на
доставка на поръчките ще бъде предоставена по имейла или чрез SMS съобщение на
телефонния номер, предоставени във връзка със съответната поръчка.
9. eMAG.bg си запазва правото да прекрати, промени, разшири или да преустанови за
постоянно, по всяко време, тази специална оферта, включително но не само условията за
плащане на продуктите, но не и преди да обяви това публично чрез сайта www.emag.bg.
10. Всякакви претенции към продавачите („Данте интернешънъл“ / съответния му маркетплейс
партньор) по настоящата кампания ще се уреждат от компетентния съд и съгласно
действащото законодателство в страната по седалището на съответния продавач.
11. Настоящият правилник се предоставя безплатно на разположение на клиентите на emag.bg.
Той може да бъде получен безплатно на хартиен носител от Организатора след отправяне
на искане за това на адреса му за кореспонденция:
12. Общите условия за ползване на сайта, както и всяка друга обвързваща клиентите
информация, предоставена на сайта важат при провеждане на настоящата кампания,
доколкото в този правилник не е предвидено друго.
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