
REGULAMENTUL CAMPANIEI “eMAG – Livrare Gratuită” 

desfășurată în 19 Ianuarie 2020 

 

 

CAPITOLUL I – Organizatorul Campaniei: 

1.1. Organizatorul campaniei „eMAG – Livrare Gratuită” (denumită în prezentul și 

„Campania”) este DANTE INTERNATIONAL S.A. societate juridică română, cu 

sediul în România, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul 

J40/372/2002, cod fiscal RO14399840, denumită în continuare “Organizatorul”. 

1.2. Campania se va derula exclusiv în mediul online, în aplicația eMAG, deținută și 

administrată de societatea DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul social în 

București, șos. Virtuții, nr. 148, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

J40/372/2002, având cod fiscal RO14399840, denumită în continuare “eMAG”. 

1.3. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil și pe site-ul www.emag.ro, 

m.emag.ro și aplicația eMAG. 

1.4. Participanții la Campanie se obligă să respecte termenii și condițiile prezentului 

Regulament Oficial al Campaniei (denumit în continuare Regulamentul). Prin 

participarea la această Campanie, participanții declară că au luat la cunoștință, respectă 

și se conformează tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului 

Regulament pe care le înțeleg și le acceptă ca atare. 

 

CAPITOLUL II – Durata Campaniei și aria de desfășurare: 

2.1. Campania se va derula în ziua de 19 Ianuarie 2020, pe teritoriul României, în mediul 

online, exclusiv în aplicația eMAG, în condițiile respectării prevederilor prezentului 

Regulament. Produsele comandate de la partenerii eMAG Marketplace nu intră în 

Campanie. 

 

 



CAPITOLUL III – Mecanismul Campaniei 

3.1. În cadrul prezentei Campanii, participanții trebuie să achiziționeze din aplicația 

eMAG, în ziua de 19 Ianuarie 2020, produse vândute exclusiv de eMAG, să le 

achite online cu cardul și astfel vor beneficia de livrare gratuită. În situația în 

care comanda conține și produse vândute de parteneri prin platforma eMAG 

Marketplace, transportul gratuit se va aplica doar pentru articolele vândute de 

eMAG. 

3.2. Clienții pot participa la Campanie cu mai multe comenzi plasate care întrunesc 

condițiile de participare menționate la punctul 3.1 de mai sus. 

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau 

întrerupe definitiv, în orice moment, această ofertă specială, dar nu înainte de a 

anunța publicul prin intermediul site-ului www.emag.ro. 
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