
 
Условия за покупка на продукти с 0% 

лихва 
 
Кампанията за покупка на продукти с 0% 
лихва („Кампанията “) се провежда в 
периода 20-23 август 2019 г. от „УниКредит 
Кънсюмър Файненсинг” ЕАД при следните 
условия:  
 
1. Кампанията се провежда на сайта 
emag.bg и мобилното приложение eMAG 
(„Платформата“).  
 
2. Кампанията предоставя възможност на 
клиентите да кандидатстват и евентуално 
да ползват кредит с 0% лихва, ГПР и без 
такси при покупка само за продукти, 
предлагани от eMAG при изплащане на 
кредита на 12 равни вноски. За избягване 
на всякакво съмнение продукти, 
предлагани от маркетплейс търговци няма 
да могат да се купят на кредит. 
3 Кредитът в рамките на Кампанията се 
отпуска от „УниКредит Кънсюмър 
Файненсинг”. Повече подробности за 
услугата им може да откриете на следния 
линк: https://www.emag.bg/info/plashtane-
na-vnoski-chrez-ecredit-1#tabs-unikredit-
kynsjumyr-fajnensing.   
 
4. Продуктът или продуктите, предлагани 
от eMAG при поръчката на които се 
кандидатсва за кредита в рамките на 
Кампанията следва да са на минимална 
стойност от 599 лв., т.е. в количката си може 
да поставите няколко продукта, 
предлагани от еМАГ, които по отделно да 
не достигат 599 лв., но общата им стойност 
да надвишава 599 лв. 
 
5. Покупката на кредит в Кампания е 
възможна само за клиенти, които са 
кандидатствали за тази услуга през 

 
 
Terms for purchasing products with 0% 
interest 
 
The campaign for purchasing products with 
0% interest (“Campaign ”) is conducted in the 
period 20-23  August 2019 by UniCredit 
Consumer Financing EAD under the following 
terms 
 
1. Campaign  is conducted on the site emag.bg 
and the mobile application eMAG (“the 
Platform”). 
 
2. Campaign provides the opportunity to the 
customers to apply and eventually use credit 
with 0% interest, yearly expenses percentage 
and with no fees for purchasing products that 
are offered by eMAG by returning the credit 
at 12 equal installments. For avoidance of any 
doubt, products that are offered by 
marketplace sellers cannot be bought with 
credit.  
3. The credit with Campaign is provided by 
UniCredit Consumer Financing. More details 
for their service you can find at the following 
link: https://www.emag.bg/info/plashtane-
na-vnoski-chrez-ecredit-1#tabs-unikredit-
kynsjumyr-fajnensing.  
 
 
4. The product or products offered by eMAG 
at ordering of which customers apply for the 
credit with Campaign have to be at minimum 
value of 599 Levs, i.e. you may add a few 
products offered by eMAG in your shopping 
cart whose value separately is below 599 Levs 
but their total value exceeds 599 Levs. 
 
 
5. The purchase on credit in Campaign is 
possible only for clients that applied for this 
service and were approved by UniCredit 

https://www.emag.bg/info/plashtane-na-vnoski-chrez-ecredit-1#tabs-unikredit-kynsjumyr-fajnensing
https://www.emag.bg/info/plashtane-na-vnoski-chrez-ecredit-1#tabs-unikredit-kynsjumyr-fajnensing
https://www.emag.bg/info/plashtane-na-vnoski-chrez-ecredit-1#tabs-unikredit-kynsjumyr-fajnensing
https://www.emag.bg/info/plashtane-na-vnoski-chrez-ecredit-1#tabs-unikredit-kynsjumyr-fajnensing
https://www.emag.bg/info/plashtane-na-vnoski-chrez-ecredit-1#tabs-unikredit-kynsjumyr-fajnensing
https://www.emag.bg/info/plashtane-na-vnoski-chrez-ecredit-1#tabs-unikredit-kynsjumyr-fajnensing


Платформата и са били одобрени от 
УниКредит Кънсюмър Файненсинг” и са 
сключили договор за кредит. 
 
6. Условие за сключване на договор и 
възползване от тази услуга е одобреният 
клиент да е приел условията на УниКредит 
Кънсюмър Файненсинг” или да е постигнал 
договорка за различни индивидуални 
условия. 
 

Consumer Financing and concluded a credit 
contract with them. 
 
 
6. A condition for concluding a contract and 
taking advantage of the service is the 
approved client to have accepted UniCredit 
Consumer Financing’s terms or to have 
negotiated different individual terms. 

 

 

„ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД 

Тудор Манеа, управител / Tudor Manea – Manager 


