УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.MYBIJU.COM
Сайтът с домейн www.mybiju.com е собственост на „ИРИДИУМ”ООД, ЕИК
BG160097065, наричано по-долу доставчик. „ИРИДИУМ”ООД притежава
авторските права върху целия сайт, както и върху всяка отделна негова част –
снимка, картинка, текст и др.
Всеки клиент на онлайн магазина се нарича по-долу потребител.
I. Политика за използване и съхранение на лични данни
Когато попълвате Вашите лични данни, необходими за изпълнение на Вашата
поръчка, Вие предоставяте на доставчика необходимата му информация (имена,
адрес за доставка, електронна поща, телефон). Доставчикът декларира, че тези
данни се ползват единствено и само при необходимост да се свърже с Вас относно
доставката. При никакви обстоятелства и по никакъв повод доставчикът не
предоставя личната Ви информация на трети лица или пък за целите на
маркетингови прочвания или рекламни кампании и др.подобни.
Публикувайки този документ за защита на Вашите лични данни, доставчикът
декларира твърдата си решимост да предложи надеждна и сигурна електронна
търговия и неприкосновеност на личните данни на потребителите си.
Забележка:
Разглеждайки онлайн магазина www.mybiju.com, Вие се съгласявате със
събирането и ползването на информацията по начина, описан в настоящия
документ. При промяна на политиката си относно ползването на личните Ви данни
доставчикът се задължава да публикува промените на тази страница, така че Вие
винаги да знаете предназначението им в работата на доставчика.
II. Как се пазарува от онлайн магазин www.mybiju.com?
Онлайн магазинът предлага две форми за заявка/поръчка:
- Свободна – чрез попълване на форма, която се намира под всяко едно бижу.
Тази форма е препоръчителна за поръчка на 1 брой бижу. Ако искате да
поръчате повече от 1 бижу, е необходимо да попълвате с личните си данни
формите под всяко едно от тях, така те ще пристигнат като отделни
заявки/поръчки. Това не означава, че ще ги изпратим като отделни поръчки
с отделна цена на доставката, а ще ги обединим в една.
- Чрез регистрация – акаунт, който спестява попълването на Вашите данни
всеки път под всяко едно бижу. Влизайки веднъж в системата с акаунт и
парола, можете да поръчвате само с един клик на бутона ДОБАВИ В
КОШНИЦАТА под самото бижу. Така продуктите се събират в
т.нар.кошница. След като приключите с избора на бижута, потвърждавате
поръчката от бутон ПОРЪЧАЙ, след това отново потвърждавате избраните
продукти с финален бутон ПОРЪЧАЙ. Когато на екрана се изпише надпис:
„Вашата поръчка е получена успешно!”, това означава, че тя вече е
пристигнала в нашия мейл. Копие от нея е пристигнало и във Вашия мейл.

Това е удобен вариант, когато поръчвате редовно, както и когато искате да
поръчате повече от 1 артикул.
След като кликнете на бутона ПОРЪЧАЙ, независимо коя от двете форми на
заявка сте избрали, Вие се съгласявате да закупите избраните стоки, съответно
стоките, които се намират в кошницата, както и да заплатите тяхната обявена в
сайта цена. Това действие има правнообвързваща сила, т.е. вече сте сключили с
доставчика договор за покупко-продажба на конкретно определени движими
вещи.
Получавате потвърждение на поръчката по електроннта си поща само ако
използвате форма за заявка/поръчка с акаунт (чрез регистрация).
III. Условия за доставка
1. До офис на ЕКОНТ – 3,30 лв. + 1% наложен платеж върху сумата на
доставката.
2. До адрес с куриерска фирма „EВРОПЪТ” – 5.50 лв.
Плащането става чрез наложен платеж при получаване на Вашата поръчка.
IV. Връщане на продукта
Потребителят има право да се откаже от закупените стоки в срок от 7 работни
дни от деня на получаване на стоката. За целта стоката трябва да бъде върната
на доставчика в изправен търговски вид, с ненарушена опаковка, без следи от
носене или ползване. Ако е спазено изискването на предходното изречение,
доставчикът е длъжен в срок от 30 работни дни от получаване на стоката да
върне цената по посочена от потребителя банкова сметка. Разходите по
доставката се заплащат от потребителя.
Как става връщането?
1. За желанието ви да върнете продукта уведомявате доставчика по e-mail:
mybiju.sales@abv.bg или се обаждате на телефон +359 886 7631, като
предоставяте Ваша банкова сметка, ако разполагате с такава.
2. След отговор от страна на доставчика връщате продукта на адрес, който ще
получите по мейл или на телефона по-горе, в състоянието, описано по-горе в
раздел IV. Разходите по доставката са за Ваша сметка.
3. След като доставчикът получи пратката, той я преглежда. Ако отговаря на
изискванията на настоящия раздел, доставчикът Ви връща парите в срок от
30 работни дни от датата, на която Ви е потвърдил информацията по т.2, по
банкова сметка или чрез паричен превод до офис на ЕКОНТ.
Ако имате въпроси, чиито отговори не намирате по-горе, можете да пишете на
следния e-mail: mybiju.sales@abv.bg.

