Условия на кампанията „Black Weekend“
1. Специалните предложения са валидни в периода на акцията или до изчерпване на
количествата. Един клиент може да закупи до 3 бр. от един артикул.
2. Предлаганите отстъпки за отделни категории важат за артикули, които не са включени в
други промоции или акции.
3. Продуктите са с ограничено количество и продажбата им се извършва до изчерпване на
наличните количества по време на кампанията.
4. Поръчки по телефона няма да се приемат. Промени на поръчки по телефона няма да се
правят. Всички поръчки следва да се направят лично от клиентите на www.tehnomix.bg по
електронен път.
5. Закупените налични стоки се доставят в срок от 3-7 работни дни от датата на покупка в
търговски обект или направена онлайн поръчка. За населени места, обслужвани от
куриерските фирми и от Търговска верига Техномикс по график, срокът на доставка е 10
работни дни.
6. Издаване на проформа фактури няма да е възможно.
7. Безплатна доставка на закупени стоки в периода на специалната оферта се извършва до
място достъпно за товарен бус на посочен от клиента адрес и не включва услуга качване до
дома. Безплатната доставка няма точен час на изпълнение, извършва се в рамките на
посочения ден.
8. Клиентите, направили онлайн поръчка, ще получат информация за очаквана дата на
доставка по телефона след проверка на наличностите.
9. Клиентът е длъжен да направи оглед за транспортни дефекти при доставката на закупената
стока в присъствие на лицето, доставящо стоката. При установен транспортен дефект,
клиентът има право да откаже да получи пратката. Куриерът съставя констативен протокол
за установена щета, а клиентът се свърза с обекта, от който е закупил стоката за уточняване
на нова доставка.
10. Търговска верига Техномикс не носи отговорност за установени транспортни дефекти, след
като клиентът е приел стоката си срещу подпис.
11. В случай, че гаранцията е предоставена директно от производителя, гаранционната карта е в
окомплектовката на продукта, в останалите случаи е залепена в плика на товарителницата.
12. Търговска верига Техномикс си запазва правото за промяна на условията или
преустановяване на Акцията по всяко време, като обяви това публично на сайта
www.tehnomix.bg

