
 

 

Кои са участващите карти? 

В кампаниите участват всички дебитни, предплатени и кредитни карти Visa, включително карти 

Visa Business и V PAY, издадени преди 26.09.2019 г. 

 

Какъв е периодът на кампанията? 

Кампанията „Пазарувай в eMAG с Visa!” се провежда в периода от 26.09.2019 г. до 

29.10.06.2019 г., вкл. 

 

Къде се провежда кампанията? 

Кампанията се провежда на цялата територия на България единствено чрез сайта www.emag.bg 

и мобилното приложение на eMAG. 

 

Кой може да участва в кампанията? 

В Кампанията могат да участват физически и юридически лица, които използват Платформата 

на eMAG и купуват продукти за собствена употреба. В Кампанията не могат да участват лица, 

които правят покупки с цел препродажба. 

 

Какво трябва да направя, за да участвам в кампанията? 

Да направите поръчка на един или повече продукти за собствена употреба, предлагани в сайта 

www.emag.bg и мобилното приложение на eMAG. Поръчката следва да бъде платена с карта 

Visa в периода 26.09.2019 г. до 29.10.2019 г. (включително); Закупуването на продукти или 

услуги, предлагани от маркeтплейс търговци не дава възможност за участие в Кампанията; 

 
 

Kакво печеля/ какви са наградите? 

Всеки направил покупка в сайта www.emag.bg и мобилното приложение на eMAG и платил 

онлайн с карта Visa в периода 26.09.2019 г. до 29.10.2019 г. (включително) ще получи eMAG 

ваучер за отстъпка на стойност 10% от стойността на направената поръчка, който може да се 

използва при следващата поръчка. Стойността на ваучера  не може да надвишава 200 лв. 

Ваучерите за отстъпка ще важат само за покупка на продукти, предлагани от еMAG. Те няма да 

важат за продукти/услуги, предлагани от маркетплейс търговци на Платформата. 

 

 

Как ще получа ваучерът за отстъпка от 10%? 

Ваучерът за отстъпка ще бъде изпратен в електронен формат на и-мейла, посочен при 

създаване на акаунта в Платформата, чрез който е извършена покупката, в 7-дневен срок от 

извършването й. 



 

 

 

Има ли валидност на еMAG ваучерът за отстъпка? 

eMAG ваучерът за отстъпка може да бъде използван в периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г. 

само за покупка на продукти, предлагани от еMAG. Ваучерът няма да важа за продукти/услуги, 

предлагани от маркетплейс търговци на Платформата. 

 

 

 


