
 
Black Friday 

 

În cursul zilelor de 15 NOIEMBRIE 2018, ora 19:00, si 17 NOIEMBRIE 2018 pana la ora 01:00, pe 

fashiondays.ro se va derula o oferta specială sub denumirea de Black Friday. 

Comercializarea produselor din oferta specială Black Friday se va face în următorii termeni și condiții: 

 

I. În oferta specială Black Friday produsele participante sunt în stoc limitat, fiind comercializate în limita 
acestuia, şi sunt semnalizate prin etichetele specifice campaniei.  

II. De pe același cont se poate comanda doar câte un produs (o singura bucată) de 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, prin finalizarea procesului de comandă. Notificarea primită de catre cumpărător, 
după înregistrarea comenzii are rol de informare şi reprezintă intenţia acestuia de a achizitiona produsele din 
comandă. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic. 

IV. Produsele pot fi achitate prin modalitățile de plată afisate pe site-ul fashiondays.ro si aplicatia Fashion Days. 

V. Oferta nu 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. 

VII. Modalitatea de livrarea a produselor va fi afişată în pagina de comandă, înainte de finalizarea comenzii. 
Produsele ce fac parte din aceeaşi comandă pot fi livrate separat prin intermediul unuia sau mai multor curieri. 
Informaţii detaliate se regasesc în contul de client al cumparatorului, la secţiunea Comenzile mele, în pagina 
aferentă comenzii. 

Serviciile de livrare „Când vrei tu”, livrare „Astazi” nu sunt disponibile pe perioada campaniei.  

VIII. Livrare comenzi şi taxe de transport: 

Modalitati de livrare 
  
Livrare prin curier (standard) 

  

Livrarea este gratuita pentru comenzile cu valoare mai mare de 199 lei. Taxa de livrare este de 15 lei pentru 
comenzile cu valoare mai mica de 199 lei. 

 

Ridicare din showroom 
  
Livrarea in showroom se face gratuit pentru comenzile cu valoare mai mare de 150 lei. Taxa de livrare este 
de 7.99 lei pentru comenzile cu valoare mai mica de 150 lei. Te vom anunta prin e-mail sau SMS cand comanda 
va ajunge in showroom ca sa o ridici. 

Pentru comenzi platite online, te rugam sa ai actul de identitate la tine, ca sa iti putem inmana produsele.  
  
Ridicare de la Posta Romana 
Acest serviciu este disponibil in aproape 600 de puncte de livrare din toata tara si se face gratuit pentru 
comenzile cu valoare mai mare de 150 lei. Taxa de livrare este de 7.99 lei pentru comenzile cu valoare mai 
mica de 150 lei. Te vom anunta prin e-mail sau SMS cand comanda va ajunge in Oficiul Postal ales ca sa o 
ridici. 

X. Oferta este valabilă atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. 

XI. Compania noastra își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau întrerupe definitiv, în orice 
moment, această ofertă specială, dar nu înainte de a anunța publicul. 
 

 

http://www.emag.ro/

