
Правилник за представените на emag.bg продукти на „Мотохъб“ ООД на 22.11.2019г. и до 

01:59:59 ч. на 23.11.2019 г. 

Продавач   

1. „Мотохъб“ ООД, ЕИК 205231116, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, район 

Искър, бул. "Христофор Колумб" No 43 („Търговецът“) приема настоящия правилник по 

повод кампанията „Черен петък“ / “Black Friday” („Кампанията“), която дружеството 

провежда на 22.11.2019г. и до 01:59:59 ч. на 23.11.2019 г. на emag.bg („Платформата“) за 

продуктите си, а именно моторни превозни средства („Продукти“). 

2. Целта на настоящия правилник е да уреди представянето на Продуктите на Търговеца на 

Платформата по време на Кампанията и сключването на договори за покупко-проджаба с 

негови клиенти. 

3. Търговецът се ангажира да продава Продуктите, показани на Платформата, при условията 

на настоящия правилник и под името „MotoHub”.  

4. За избягване на всякакво съмнение „Емаг интернешънъл“ ООД („eMAG“) не 

предлага/продава на който и да е от Продуктите от настоящия правилник и следователно 

не е продавач на Продуктите. eMAG единствено предоставя онлайн пространство на 

Търговеца на Платформата да представи Продуктите си на клиентите си и да ги покани да 

сключи договор за покупко-продажбата им. Единственият продавач на Продуктите е 

Търговецът. 

5. Изображенията на Продуктите на Платформата са единствено с илюстративна цел и може 

да има разминавания с физическите стоки в цветовете или други детайли. 

Купувачи 

6. Купувач на Продукти(и) може да бъде всяко юридическо или физическо лице, навършило 

18 год., което направи резервация за Продукт при условията на настоящия правилник на 

22.11.2019г. и до 01:59:59 ч. на 23.11.2019 г. 

7. Купувачи на Продуктите по време на Кампанията не могат да бъдат служители на 

Търговеца, „Емаг интернешънъл“ ООД или техни свързани лица. 

8. Всеки купувач на Продукт(и) се съгласява с условията на настоящия правилник безусловно. 

Цена на продуктите 

9. Цената на Продуктите ще е валидна в определения в настоящия правилник срок, при 

положение, че съответният Продукт е бил резервиран съгласно условията, посочени тук. 

10. Цената на Продукта е валидна за конкретния модел Продукт. 

Резервиране на Продукт(и) 

11. Всеки клиент, който желае да си резервира и в последствие купи Продукт от Търговеца 

следва да има или да си създаде акаунт в Платформата. 

12. Продуктите могат да бъдат достъпени на следния линк: https://www.emag.bg/cmp/black-

friday-2019/ през бутона „Продукти изненада“. Те ще бъдат обозначени със специална 

„Black Friday” иконка. 

13. Всеки отделен Продукт може да се резервира и в последствие да стане предмет на покупко-

продажба само след плащането на депозит от 500 лв. за него в деня на Кампанията.  



14. Депозитът може да се плати само онлайн с дебитна или кредитна карта по сметка на eMAG, 

посочена в Платформата. В този смисъл Търговецът упълномощава eMAG да събира от 

негово име въпросния депозит. 

15. Депозитът подлежи на безусловно връщане. eMAG възстановява депозита по картовата 

сметка, от която е получено плащането му след изтичане на 30 дни от получаването му 

независимо дали е бил подписан договор за покупко-продажба за Продукт. 

16. Резервацията на Продукта ще е валидна до изтичането на 30 дни от датата на заявката на 

Продукта. 

 

Слючване на договор за покупко-продажба на Продукт(и) 

17. Договорът за покупко-продажба за Продукт се сключва между клиента, направил заявката 

и Търговеца. За повече информация клиентът може да се свърже с Търговеца по и-мейла 

или телефона, посочени в информацията за него в Платформата, до която може да се стигне 

след натискане на бутона „Предлаган и с доставка от MotoHub” под съответния Продукт.  

18. Клиентът следва да може да посочи номера на поръчката/заявката си в комуникацията си 

с търговеца. 

19. Сключването на договор за покупко-продажба за който и да е Продукт не става 

дистанционно. Това става с посещението лично от купувача в офлайн магазин/офис на 

Търговеца, намиращ се в гр. София, посочен от Търговеца. Купувачът следва да прегледа, 

тества, получи обяснения за поръчания/заявения от него Продукт в гр. С, след което 

сделката ще се изповяда пред нотариус съгласно българското законодателство 

20. Плащането става директно към Търговеца съгласно допълнителна уговорка между 

страните. 

21. Един клиент има право да резервира и купи само един брой от съответен модел Продукт. 

22. Всеки Продукт, представен на Платформата по време на Кампанията, е единична бройка. 

23. При сключването на договора за покупко-проджаба на Продукт всеки купувач ще получи от 

Търговеца указания за всички необходими документи за осъществяването на сделката.  

 

           

  


