
 
 
 
ПРАВИЛНИК НА КАМПАНИЯ „ПАЗАРУВАЙ В еMAG С VISA!”  
 
 
1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИИТЕ  
 
Организатор на кампания „Пазарувай в eMAG с Visa!“ (наричана по-долу „Кампанията“) е  
„ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД (наричано по-долу „еМАГ“ или „Организатор“), със седалище и 
адрес на управление в гр. София 1750, р-н „Младост I“, бул. „Цариградско шосе“ № 40, Европарк, 
ет.6, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНС с ЕИК: 203187055, представлявано 
Тудор-Лучиан Манеа – Управител. Кампанията се провежда с финансовото съдействието на Visa 
Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на 
Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon 
Square, London, W2 6TT („Партньор”)  
 
2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 
 
2.1. Кампанията „Пазарувай в eMAG с Visa! ” се провежда от 26.09.2019 г. до 29.10.2019 г. вкл. 
(„Период на Кампанията“); 
 
2.2. Кампанията се провежда чрез сайта www.emag.bg и мобилното приложение на eМАГ, 
наричани с общото наименование „Платформата“. 
 
3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ В КАМПАНИЯТА 
3.1. В Кампанията могат да участват физически и юридически лица, които използват Платформата 
и купуват продукти за собствена употреба чрез Платформата („Участници“). В Кампанията не могат 
да участват лица, които правят покупки с цел препродажба.  
 
3.2. Кампанията се отнася както до нови, така и по отношение на разопаковани продукти, 
предлагани на Платформата от eМАГ. В Кампанията не участват покупки на продукти, предлагани 
от маркетплейс търговци, използващи Платформата. За избягване на съмнение, закупуването на 
продукт или услуга, предлагани от маркетплейс търговци на Платформата, не дава право на 
участие в Кампанията. 
 
4. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „Пазарувай в еMAG С VISA!”  
 
4.1. Всеки клиент на Платформата, желаещ да участва в Кампанията, следва да изпълни следните 
условия:  
- да направи поръчка на един или повече продукти предлагани от eМАГ чрез Платформата 
(„Поръчката“). За избягване на всякакво съмнение, закупуването на продукти или услуги, 
предлагани от маркeтплейс търговци, ползващи Платформата, не дава възможност за участие в 
Кампанията;  
- Поръчката, направена чрез Платформата, следва да бъде платена онлайн с карта Visa. Право на 
участие в Кампанията дават само поръчки платени през Платформата с дебитни, предплатени и 
кредитни карти Visa, включително карти Visa Business и V PAY, издадени преди началото на 
Кампанията (26.09.2019 г.).  Поръчката следва да съдържа само продукт(и), предлаган(и) от еМАГ; 
- Поръчката следва да бъде направена и платена в Периода на Кампанията; 



 
 
 
- Поръчката следва да не бъде анулирана или Участникът да не се е отказал от договора, сключен 
от разстояние. В тези случаи eMAG ваучерът ще бъде анулиран от еМАГ. 
4.2. Всеки Участник в Кампанията, изпълнил всички условия на т. 4.1 от настоящият правилник ще 
получи eMAG ваучер за отстъпка на стойност 10% от стойността на Поръчката, който може да 
приложи (използва) при следваща поръчка чрез Платформата. Стойността на eMAG ваучерът за 
отстъпка не може да надвишава 200 лв. eMAG ваучерът за отстъпка може да бъде използван при 
следващата покупка от Платформата при общите условията на плащане, валидни за Платформата. 
eMAG ваучерите за отстъпка ще важат само за покупка на продукти, предлагани от еМАГ. Те няма 
да важат за продукти/услуги, предлагани от маркетплейс търговци на Платформата. 
Всеки Участник, отговарящ на условията по т. 4.1 ще получи eMAG ваучер за отстъпка, който ще му 
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. eMAG 
ваучерът за отстъпка може да бъде използван в периода от 01.12.2019г. до 31.12.2019. 
 
 
5. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 
5.1. Форсмажорните обстоятелства представляват всякакви събития, които не може да бъдат 
контролирани, предотвратени или предвидени от Организатора и които биха могли или са довели 
до невъзможност за изпълнение на задълженията на Организатора, поети с настоящия правилник.  
 
5.2. Ако възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепятства и/или забавя изцяло или 
частично изпълнението или продължаването на Кампанията, Организаторът ще бъде освободен 
от отговорността за изпълнение на неговите задължения през периода, през който e 
възпрепятстван изцяло или е забавено изпълнението на задълженията му. 
 
5.3. Ако Организаторът се позове на форсмажорно обстоятелство, той е задължен да уведоми 
Участниците в Кампанията за неговата поява в 5 работни дни от възникването на съответното 
форсмажорно обстоятелство.  
 
5.4. Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата www.emag.bg.  
 
6. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА eMAG ВАУЧЕРА ЗА ОТСТЪПКА 
6.1. eMAG ваучерът за отстъпка не може да бъде заменян за паричната му стойност. 
 
6.2. eMAG ваучерът за отстъпка не може да се прехвърля на трети лица. 
 
6.3. Използването на eMAG ваучера за отстъпка става след като кодът му се въведе при 
регистрацията на новата поръчка на указаното за това място в Платформата. 
 
6.4. Покупката, към която се прилага еMAG ваучера за отстъпка следва да е на по-висока стойност 
от тази на ваучера. 
 
6.5. Поръчка, към която се прилага eMAG ваучера за отстъпка следва да съдържа само продукти 
предлагани от eMAG. 
 
7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА  

http://www.emag.bg/


 
 
 
 
Настоящата Кампания може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което 
представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на 
Организатора да изпълни ангажиментите си по нея, поради независещи от него причини, 
включително поради промяна на законовите изисквания.  
 
8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
 
8.1. За целите на Кампанията, Организаторът няма да обработва лични данни на Участниците 
извън лични данни вече предоставени при създаването на профил на Участник в Платформата и 
обработвани в съответствие с Политика за поверителност във връзка с обработването на лични 
данни на Организатора.  
  
8.2. С участието си в Кампанията Участниците се уведомяват, че личните им данни за 
идентификация се използват и се съхраняват в една база данни, която може да бъде използвана 
от еМАГ или от негови подизпълнители, впоследствие за целите на провеждане на Кампанията. 
Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните 
му данни.  
 
8.2. На Участниците в Кампанията са им гарантирани правата, предвидени в приложимото 
законодателство, относно защита личните данни, включително правото на информиране, правото 
на достъп до данни, право на интервенцията на данните и правото на възражение относно начина 
на обработването им.  Всеки Участник има право на достъп до обработваните от Организатора 
лични данни и право да поиска заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи 
писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от 
изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, или чрез 
изпращане на имейл към Организатора. 
 
8.3. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични 
данни на Участник може да доведе до невъзможност за получаване на награда или услуга в 
Кампанията.  
 
8.4. Всеки Участник е оправомощен да сезира Комисията за защита на личните данни при 
нарушение на правата му по настоящия раздел.  
 
8.5. Повече подробности може да намерите в Политиката за поверителност във връзка  
обработването на личните данни  на Организатора достъпна в Платформата. 
 
9. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ  
 
9.1. С участието си в тази Кампания Участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с 
всички разпоредби и условия на настоящия правилник. 
 
9.2. Организаторът си запазва правото да променя настоящия правилник и срока на Кампанията, 
като такава промяна следва да бъде публично обявена на Интернет страницата www.emag.bg в 
достатъчен срок преди влизането й в сила.  
 

http://www.emag.bg/


 
 
 
9.3. В случаи на опити за измами чрез Платформата, злоупотреба или действия от всякакво 
естество, както и действия, които водят или могат да доведат до засягане на имиджа на 
Организатора или Партньора, Организаторът има  правото самостоятелно, или по искане на 
Партньора, да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.  
 
9.4. еМАГ няма да носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение, в случай че eMAG 
ваучер за отстъпка не може да бъде предоставен на Участник поради промяна или блокиране на 
е-мейл адреса му; неполучаването или непрочитането на кореспонденцията от негова страна и др. 
независимо от причината за това.  
 
9.5. Организаторът и Партньорът няма да носят никаква отговорност и няма да дължат каквито и 
да е обезщетения, в случай че Участниците в кампанията не се възползват от ваучерите си в срока 
или при условията, описани в настоящия правилник, поради причини, които не са свързани с тях. 


