
 

 

Act aditional la Regulamentul Campaniei 

“Revolutia Preturilor” 
 

Organizatorul Campaniei “Revolutia Preturilor” denumit în continuare “Campania”) este S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. 

(denumit în continuare “Organizator”) cu sediul in Bucuresti, Sos. Virtutii nr. 148, sector 6 si adresa de corespondenta in Voluntari, Sos. 

Bucuresti Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, 077190, Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu 

J40/372/2002, CUI RO14399840, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 6606, legal 

reprezentata prin dl Razvan David in calitate de Trade Marketing Director.  

 

 Având în vedere dispoziţiile Regulamentului Campaniei “Revolutia Preturilor” şi anume: “Compania noastra își rezervă dreptul de 

a suspenda, modifica, prelungi sau întrerupe definitiv, în orice moment, aceată ofertă specială, dar nu înainte de a anunța publicul prin 

intermediul site-ului www.emag.ro”, Organizatorul va face următoarele modificări: 

 

 Campania Revoluția Prețurilor se va desfășura în perioada 21 ianuarie 2020, ora 06:45 – 24 ianuarie 2020, ora 00:59.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Dante International SA   

CUI: R O   14399840   

ONRC :  J 40 /372/2002   

Tel: (+40  21) 2005.200   

http://www.emag.ro/


 

Revoluţia Preţurilor 

În perioada 21 ianuarie 2020, ora 6:45 – 23 ianuarie 2020, ora 00:59, compania noastra va derula o oferta specială sub 

denumirea de Revoluţia Preţurilor.  

Comercializarea produselor din oferta specială Revoluţia Preţurilor, se va face în următoarele termene și condiții: 

I. Produsele sunt în stoc limitat, fiind comercializate în limita acestuia. 

II. Un client poate comanda doar câte un produs (o singura bucata) din același model. Pentru comenzile care nu respecta aceasta regula, 

compania isi rezerva dreptul de a le anula. 

III. Adăugarea în coș a produselor nu reprezintă rezervarea lor; produsele sunt rezervate numai în momentul finalizării și acceptării 

comenzii. 

IV. Oferta se cumulează cu alte oferte promoționale/oferte speciale/campanii publicitare/alte reduceri de preț acordate de către compania 

noastră, indiferent de modalitatea de acordare a acestora si conform conditiilor aferente de utilizare. 

V. Factura si garantia aferente produselor comandate (cu exceptia produselor eMAG Marketplace) vor fi emise exclusiv in format electronic 

si se vor regasi in contul de client eMAG al cumpărătorului. 

In cazul in care garantia este oferita direct de producator, acest document se va regasi in cutia produsului comandat.  

Pentru toate produsele care beneficiaza de garantie si care sunt vandute si livrate de catre partenerii eMAG Marketplace, certificatul de 

garantie va fi livrat odata cu produsul comandat. 

VI. Pentru informații referitoare la modalitățile de livrare pentru produsele vândute de eMAG accesați pagina:  

https://www.emag.ro/info/livrarea-comenzilor-emag?ref=footer_2_3  

VII. Oferta este valabilă atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Clientii de tip corporate pot comanda doar 

inregistrand comanda la adresa vanzaricorporate@emag.ro .  

VIII. Compania noastra își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau întrerupe definitiv, în orice moment, aceată ofertă specială, 

dar nu înainte de a anunța publicul prin intermediul site-ului www.emag.ro. 

 

DANTE INTERNATIONAL S.A.  

Director Trade Marketing, 

Razvan David 
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