
  

 

Revoluţia Preţurilor 

 

În perioada 19 iunie 2018, ora 6:45 – 22 iunie 2018, 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, şi sunt semnalizate prin etichete specifice . 

II. Un client poate comanda câte un produs (o singură bucată) de același model. Pentru comenzile care nu respecta aceasta 

regulă, societatea işi rezervă 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, prin încheierea procesului de comandă. Notificarea primită de către cumpărător, după înregistrarea 
comenzii are rol de informare şi reprezintă intenţia acestuia de a achiziţiona produsele din comandă. Această notificare se 
face electronic (e-mail) sau telefonic. 

IV. Produsele pot fi achitate prin modalitățile de plată afişate pe site-ul www.emag.ro, m.emag.ro şi aplicaţia eMAG. 

Cardurile cadou detinute de client pot fi utilizate în cadrul comenzilor înregistrate în Revoluţia Preţurilor, atât de către 
persoanele fizice, cât şi de către persoanele juridice. 

V. Oferta specială Revoluţia Preţurilor se cumulează cu alte oferte promoționale/oferte speciale/campanii publicitare/alte 

reduceri de preț acordate de către societatea noastră, indiferent de modalitatea de acordare a acestora. 

VI. Factura şi garanţia aferente produselor comandate (cu excepţia produselor eMAG Marketplace) vor fi emise exclusiv in 

format electronic şi vor fi livrate pe adresa de e-mail din comandă. Totodată, acestea vor putea fi accesate în contul eMAG 
al cumpărătorului. 

Pentru toate produsele care beneficiază de factură şi garanţie, care sunt vandute şi livrate de către partenerii eMAG 
Marketplace, factura şi certificatul de garanţie vor fi livrate odată cu produsul comandat.  

VII. În cazul în care garanţia este oferita direct de producator, acest document se va regăsi în cutia produsului comandat.  

VIII. Produsele foarte grele sau de dimensiuni mari (canapele, boilere, aparate de aer condiţtionat, electrocasnice 

voluminoase, încorporabile etc.), vândute de eMAG, vor fi livrate doar prin curier, contra sumei de 25 lei per comandă. 

Restul articolelor vandute de eMAG beneficiază de transport gratuit la o valoare a comenzii de minimum 200 lei. Pentru 
comenzile cu valori sub 200 de lei, costul de livrare prin curier este 14,99 lei. Pentru ridicarea comenzii din punctele de 
ridicare Posta Romana, costul de livrare este de 4,99 lei pentru comenzile de sub 100 lei şi gratuit pentru comenzile de 
minimum 100 lei. 

Pentru localitaţi în afara reţelei de curierat, livrarea se va face contra unei taxe suplimentare de 5,99 lei (zona 1.1) sau de 

12,99 lei (zona 2). Vezi aici lista localităţilor: Localitati-extracharge. 

Produsele comandate de la partenerii eMAG Marketplace vor fi livrate direct de către  acestia, prin curier. Nu se pot ridica 
din showroom-urile eMAG sau din cadrul punctelor de livrare. Costul de livrare poate fi diferit de la un partener la altul şi 
este comunicat înainte de plasarea comenzii. 

IX. 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 .  

X. Societatea noastră 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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