ПРАВИЛНИК НА КАМПАНИЯТА „Освободи място за новото“

Организатор
1. Организатор на кампанията „Освободи място за новото“, наричана по-долу „кампанията“ е
„Емаг интернешънъл“ ООД, с ЕИК 203187055, със седалище и адрес на управление гр.
София, ж.к. „Младост І“, бул. „Цариградско шосе“ 40, Европарк, ет. 6
Място на провеждане
2. Кампанията се провежда в шоурумите на eMAG в „Сердика Център“ на ниво -1 и „Парадайс
Център“ на ниво -1 в гр. София, и в Mall Plovdiv на ниво 1 в гр. Пловдив („канали за продажба
на eMAG“)
Период на кампанията
3. Кампанията се провежда от 17.10.2022г. до 13.11.2022г. и в този период се приемат уреди в
трите шоурума на eMAG.
Участници
4. Право на участие имат всички юридически лица и навършилите пълнолетие физически
лица.
Същност на кампанията
5. С цел подпомагане опазването на околната среда eMAG ще събира стари електроуреди на
трети лица, които ще предава на организация за оползотворяване на електронно и
електрическо оборудване.
6. Участниците в кампанията ще получават на място хартиени ваучери за пазаруване в eMAG
за своите стари електроуреди, които са предали в магазините на eMAG на посочените погоре адреси, доколкото тези електроуреди попадат в категорията или вида уреди, посочени
в настоящия правилник.
Видове / категории електроуреди, за които ще може да се получи ваучер
7. Участниците, които върнат стари електроуреди от следните видове / категории ще получат
/ ползват ваучери на следните стойности:
телевизори LG, Sony, Samsung – ваучер на стойност 50 лв.
лаптопи - ваучер на стойност 50 лв.
настолни компютри - ваучер на стойност 50 лв.
монитори - ваучер на стойност 30 лв.
малки домакински електроуреди - ваучер на стойност 30 лв.
таблети - ваучер на стойност 20 лв.
електроуреди от категорията „Лична грижа“ - ваучер на стойност 20 лв.

Прилежащите към всяка категория подкатегории продукти, които участват, можете да
намерите и в уебсайта на eMAG (всички уреди, които са прилежащи към „малки домакински
електроуреди“ и „уреди за лична грижа“)
От хигиенни и здравни съображения, няма да се приемат някои уреди и прилежащи към тях
аксесоари за лична грижа като електрически четки за зъби и зъбни душове и аксесоарите
към тях, аксесоари за епилатори и машинки за бръснене (гребени, четки, приставки),
глюкомери и медицински уреди за лично домашно ползване, уреди за домашен педикюр и
маникюр.
Условия за получаване на ваучерите за пазаруване от eMAG
8. Участниците да върнат свой стар електроуред на мястото на провеждане на кампанията.
9. Участниците, които ще ползват ваучера си на по-късен етап, следва да попълнят и подпишат
приемо-предавателен протокол по образец, който ще им бъде предоставен в шоурума на
eMAG.

Ползване на ваучера

10. Ваучерът ще може да се прилага само към поръчки на стойност минимум 100 /сто/ лв.

11. Ваучерът може да се ползва само за покупка на уред от същата категория / вид, като уреда,
който е бил върнат
12. Един върнат продукт се равнява на един ваучер. За всяка поръчка на нов продукт може да
се използва 1 ваучер за върнат продукт.
13. Желаещите да си купят продукт от шоурума на eMAG ще ползват ваучера веднага, като той
ще бъде приспаднат от цената на покупката им след предаване на стария електроуред.
14. Ваучерът може да се ползва само за покупка на продукти, предлагани и доставяни от eMAG
с изключение на „Разопаковани“. За избягване на всякакво съмнение той не може да се
прилага за покупки на продукти, предлагани и доставяни от маркетплейс търговци на
платформата.
15. При покупка на продукт от сайта или мобилното приложение на eMAG общите условия за
ползване и пазаруване от онлайн магазина ще се прилагат, както и цялата информация в
инфо страниците на сайта/мобилното приложение. Това значи, че участникът трябва вече
да има или да си създаде електронен акаунт.
16. Всеки ваучер може да се приложи само към една поръчка, независимо дали тя е направена
в онлайн магазина или в някой от шоурумите на eMAG. Поръчки на стойност по-висока от
тази на ваучера следва да се доплатят от съответния участник.
17. Ваучерите са с период на валидност 17.10.2022г.-16.11.2022г.
18. Кодът на ваучерите, които се използват при покупка от сайта/мобилното приложение
следва да се попълни в полето за ваучери след поставяне на продуктите в количката.

19. Ваучерите не могат да се осребряват и да се получава паричната им равностойност. Те се
използват единствено като възможност стойността им да се приспадне от покупната цена
на поръчката на участник.

Предоставяне на ваучер
20. Ваучерите ще бъдат предоставени на място, след предаване на стария уред. Всеки ваучер,
който не е използван към момента на предаване на стария уред за покупка на място от
шоурума на eMAG, може да се използва до 16.11.2022 г.
Лични данни
21. eMAG ще събира следните лични данни с цел изпълнение на задълженията си по
настоящата кампания: имена на участника.
22. На Участниците в кампанията са им гарантирани правата, предвидени в приложимото
законодателство, относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни
и свободното движение на тези 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 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 до адрес: data.protection@emag.bg, както и на право на жалба до
компетентен орган.
23. Национален надзорен орган: Комисия за защита на личните данни
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru no. 28-30, 1st district, postal code 010336, Bucharest, Romania

Телефон: +40.318.059.211 или +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Моля, опитайте за разрешите проблемите си първо с нас, макар да имате правото да се
обърнете към надзорния орган по всяко време.
24. Ако Участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със
събирането и използването на личните данни от страна на Организатора.
25. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните им
данни или за получаване на всякаква кореспонденция чрез искане, направено в писмена
форма и изпратено на адреса на eMAG.

Форсмажорни обстоятелства
26. Форсмажорните обстоятелства представляват всякакви събития, които не може да бъдат
контролирани, предотвратени или предвидени от Организатора и които биха могли или са
довели до невъзможността за изпълнение на задълженията им по настоящия правилник.

27. Ако възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепятства и/или забавя изцяло или
частично изпълнението и/или продължаването на кампанията Организаторът ще бъде
освободен от отговорността за изпълнение на задълженията му през периода докато трае
непреодолимата сила.
28. Ако Организаторът се позове на форсмажорно обстоятелство, той ще уведоми участниците
в кампанията за неговата поява в пет работни дни от възникването на форсмажорното
обстоятелство.
29. Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата www.emag.bg.
30. Всакакви законови пречки за провеждането или продължаването на кампанията се
приравняват на форсмажорно обстоятелство и спирането или прекратяването на
кампанията по такива причини няма да влече отговорността на Организатора.

Спорове
31. С участието си в тази кампания участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с
всички разпоредби и условия на настоящия правилник.
32. Евентуалните спорове относно провеждането на настоящата кампания се решават по
приятелски път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до
компетентния съд в гр.София, България.
33. Организаторът си запазва правото да промени условията и срока на кампанията, но трябва
да обяви публично това на Интернет страницата www.emag.bg.
Други условия
34. В случай на опити за измами, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на
имиджа на Организатора последният си запазва правото да предприеме всички
необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.
35. Организаторът няма да носи никаква отговорност и няма да дължи 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.
Списък на всички продукти по участващи категории и изключения
категория
Десктопи
Лаптопи
LCD & LED Монитори
Аксесоари за монитори
Електрически четки за зъби
Електрически четки за зъби
Електрически четки за зъби

подкатегория

Аксесоари за електрически четки за
зъби и зъбни душове
Електрически четки за зъби
Зъбни душове

приема се/не се приема
да
да
да
не
не
не
не

Епилатори, маши и машинки за
коса/брада
Епилатори, маши и машинки за
коса/брада
Епилатори, маши и машинки за
коса/брада
Епилатори, маши и машинки за
коса/брада
Епилатори, маши и машинки за
коса/брада
Епилатори, маши и машинки за
коса/брада
Медицински уреди
Медицински уреди
Медицински уреди
Медицински уреди
Медицински уреди
Медицински уреди
Медицински уреди
Лична поддръжка
Лична поддръжка
Лична поддръжка
Преси, четки и сешоари
Преси, четки и сешоари
Преси, четки и сешоари
Преси, четки и сешоари
Масажори и Уелнес аксесоари
Масажори и Уелнес аксесоари
Масажори и Уелнес аксесоари
Направа на напитки
Направа на напитки
Хлебопекарни
Хлебопекарни
Хлебопекарни
Coffee makers
Coffee makers
Coffee makers
Приготвяне на храна и десерти
Приготвяне на храна и десерти
Приготвяне на храна и десерти
Приготвяне на храна и десерти

Аксесоари за
самобръсначки/машинки за
подстригване

не

Електрически самобръсначки

да

Аксесоари за епилатори

не

Епилатори

да

Части от уреди за лична грижа

не

Тримери
Аксесоари за глюкомери
Глюкомери
Аксесоари за домашни медицински
устройства
Медицински пособия
Медицински уреди за наблюдение
Аксесоари за тензиометри
Тензиометри
Ефрейски везни
Уреди за лична поддръжка
Уреди за маникюр и педикюр
Маши
Електрически четки за коса
Сешоари
Преси за коса
Дифузери за ароматерапия
Електрически нагреватели за тяло
Масажни устройства
Сокоизстисквачки
Електрически чайници
Хлебопекарни
Грил за сандвичи
Тостери
Кафемашини
Еспресо машини
Кафемелачки
Електрически грил
Електрическа фурна
Фритюрник
Мултикукър

да
не
не
не
не
да
не
да
да
да
не
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Приготвяне на храна и десерти
Грижа за дрехите
Грижа за дрехите
Грижа за дома
Грижа за дома
Аксесоари за дома
Аксесоари за дома
Аксесоари за дома
Аксесоари за дома
Кухненски уреди
Кухненски уреди
Миксери, Месомелачки и роботи
Миксери, Месомелачки и роботи
Миксери, Месомелачки и роботи
Миксери, Месомелачки и роботи
Миксери, Месомелачки и роботи
Таблети
Само Телевизори с марка Samsung, LG,
Sony

Уреди за готвене на пара
Ютии, парни генератори
Шевни машини
Парочистачки
Прахосмукачки
Аксесоари за кафемашини
Аксесоари и части от ютии и парни
генератори
Части и аксесоари за шевни машини
Части аксесоари за прахосмукачки
Уреди за вакумиране
Кухненски везни
Блендери и чопъри
Кухненски комбайни
Месомелачки
Миксери
Машини за рязане
Таблети

да
да
да
да
да
не

Телевизори

да

не
не
не
да
да
да
да
да
да
да
да

