
      

 

„Високосни намаления“ 
29.02.2016 г. 

 

 

   В деня на 29.02.2016 г. DANTE INTERNATIONAL S.A. („организатора“) и 

неговите маркетплейс партньори правят специална оферта на своите клиенти, наречена 

“Високосни намаления:”, която съдържа множество продукти, които ще бъдат на добри 

цени и/или се ползват от различни отстъпки на предлаганите артикули на  

http://www.emag.bg/cmp/visokosni-namalenija  

Продажбата на продукти, участващи в специалната оферта ще се извърши при следните 

условия: 

 

I. Продуктите са в ограничено количество. Съотвeтно организаторът и неговите 

маркетплейс партньори не се ангажират с набавянето на допълнителни количества след 

изчерпване на складовите си наличности. 

 

II. Напомняме, че добавянето на продукт в количката не се счита за резервация на 

съответния продукт. Резервация на продукта ще е налице след приемането и 

финализирането на поръчката от страна на Организатора. 

 

III. Офертата може да се кумулира с други промоционални оферти / промоции / рекламни 

кампании / отстъпки, предлагани от организатора, освен ако в тях не е указано противното. 

 

IV. Организаторът и всеки от неговите маркетплейс партньори си запазват правото да 

прекрати, промени, разшири или да преустанови за постоянно, по всяко време, тази 

специална оферта, но не и преди да обяви това публично, чрез сайта www.emag.bg. 

 

V. 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 Високосни намаления. „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.   

 

 

VI. Клиентите следва да направят предварително справка за условията на доставка, правото 

си и условията на връщане и рекламация за всеки продукт, който поръчват, тъй като те 

зависят от това дали продуктът се предлага от eMAG („Данте интернешънъл“) или от някой 

от неговите партньори, които продават продуктите си чрез www.emag.bg.  
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VII. 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. Доставката на всички продукти, 

предлагани от eMAG („Данте интернешънъл“ СА) ще бъде безплатна в периода на 

кампанията.  

 

VIII. Към покупко-продажбата на продукти съгласно настоящата оферта ще бъде 

приложимо действащото законодателство на Република Румъния. Букурещките съдилища 

ще бъдат компетентни при разглеждането на евентуални спорове.  

 

 

S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.   

Изпълнителен директор, Юлиян Станчиу 
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