
REGULAMENTUL PROGRAMULUI “eMAG Genius” 

Actualizat la data de 18.11.2022 

1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI 

Organizatorul Programului “eMAG Genius” (denumit în continuare “Programul”) 

este DANTE INTERNAȚIONAL S.A. (denumit în continuare “Organizator” sau 

“eMAG”) cu sediul în Bucureşti, Şos. Virtutii nr. 148, Spaţiul E47, sector 6 şi adresa 

de corespondenţă în Voluntari, Şos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Et. 5, Swan Office 

Park, Windsor Building, 077190, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului 

Bucureşti cu J40/372/2002, CUI RO14399840, reprezentată prin dl. Irina Pencea, 

în calitate de VP Marketing. 

SECŢIUNEA 2. DEFINIȚII. 

2.1 Programul “ eMAG Genius” / “Programul” – este un un serviciu pe bază de 

abonament dezvoltat şi administrat de eMAG, adresat Clienţilor 

Genius. Programul este organizat şi se desfăsoară exclusiv pe website-urile, 

inclusiv variantele mobile si aplicatiile  eMAG, Fashion Days, Tazz si Freshful.  

2.2. Card – este un card de credit sau debit în lei, principal sau suplimentar, emis 

de o instituţie financiar-bancară, folosit pentru a efectua plata bunurilor sau 

serviciilor comandate pe website-ul www.emag.ro m.emag.ro sau aplicaţia eMAG 

şi care poate fi debitat de Organizator pentru plata Taxei de membru. 

2.3. Client eMAG – este orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani care îşi 

face un cont pe website-ul www.emag.ro şi efectuează o comandă din acel cont; 

contul eMAG se identifică printr-o adresă e-mail, fiind  definit pe larg în Termenii 

și Condițiile website-ul www.emag.ro. 

2.4. Clientul Genius – este, în condițiile prezentului Regulament, Clientul 

platformei eMAG, Fashion Days, Tazz si/ sau Freshful care a intrat în Program si 

care își creează cont eMAG. Accesul la Serviciile Genius mentionate in sectiunile 5 

– 8 din prezentul Regulament este posibil prin logarea pe platformele Fashion 

Days, Tazz si Freshful folosind contul de client eMAG. 

2.5. Servicii – serviciile incluse în Programul Genius şi care sunt detaliate la 

sectiunile 5 – 8 din prezentul Regulament. 
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2.5. Taxa de membru – taxa care va fi debitată anual de pe Cardul Clientului 

Genius sau achitată de către Clientul eMAG sau Clientul Genius, la solicitarea 

acestuia şi in baza căreia Clientul Genius beneficiază de acces la Servicii. 

2.6. Produs eligibil – orice produs sau serviciu  semnalizat cu marcajul specific 

Programului „Genius” în pagina produsului și la finalizarea comenzii si identificat 

conform Sectiunilor 5 – 8 din prezentul Regulament.  

2.7. Restaurant partener Genius – orice restaurant ale carui oferte sunt 

disponibile pe website-ul, inclusiv cel mobil si aplicatia Tazz. 

2.8. Partener Genius – orice partener, cu exceptia Restaurantelor partenere 

Genius, ale carui oferte sunt disponibile pe website-ul, inclusiv cel mobil si 

aplicatia Tazz, conform Sectiunii 7 din prezentul Regulament.  

2.9. Interval Genius – intervalul orar semnalizat cu marcajul specific “Genius” 

identificat pe website-ul, inclusiv cel mobil si aplicatia Freshful, care beneficiaza de 

transport gratuit. 

2.10. Genius deals – produse la preturi reduse oferite exclusiv clientilor Genius la 

anumite categorii de produse/ meniuri marcate cu insemnul “Genius deals” pe 

website-urile, inclusiv cele mobile si aplicatiile eMAG, Fashion Days, Tazz si 

Freshful (dupa caz). 

3. DURATA ŞI ÎNCETAREA PROGRAMULUI 

3.1. Programul se desfăşoară pe o durată nedeterminată. 

3.2. Programul va putea fi întrerupt pentru durate determinate şi/sau va putea 

înceta doar în caz de forţă majoră sau caz fortuit, aşa cum sunt acestea definite de 

lege si/sau printr-o decizie a Organizatorului Programului. 

3.3. Înştiinţarea referitoare la încetarea Programului va fi comunicată pe website-

urile www.emag.ro, www.fashiondays.ro, www.tazz.ro si www.freshful.ro  si/sau 

aplicatia mobila  cu cel puţin 15 zile înainte de data încetării Programului. 

3.4. Deciziile Organizatorului de suspendare sau încetare a Programului pot opera 

cu privire la: 

a) acumularea avantajelor indicate în prezentul Regulament; 
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b) utilizarea avantajelor indicate în prezentul Regulament; 

c) atât cu privire la acumularea cât şi cu privire la utilizarea avantajelor indicate în 

prezentul Regulament. 

3.5. Pe durata Programului, Organizatorul are dreptul de a schimba continuţul 

acestuia. Modificarea Programului se va face printr-o actualizare si va fi adusă la 

cunoștinţa Clienților Genius prin intermediul website-

urilor  www.emag.ro, www.fashiondays.ro, www.tazz.ro si www.freshful.ro   si/sa

u aplicatia mobila care vor fi aplicabile pentru viitor si numai dupa implinirea 

termenului comunicat public in acest scop. 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

4.1. La prezentul Program poate participa orice Client al platformelor eMAG, 

Fashion Days, Tazz sau Freshful care isi creeaza cont eMAG si care achită online 

Taxa de membru aferentă perioadei de valabilitate selectate cu un card bancar. 

Valabilitatea abonamentului se calculeaza in numar de zile astfel: 

– abonamentul pe 12 luni (Genius 12 luni) este valabil 365 de zile, conform 

mecanismului menţionat la art. 9.1.; 

4.2. Clienții Genius sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului 

Regulament. 

4.3. Dreptul de a beneficia de acces la Serviciile detaliate în prezentul Program este 

valabil de la confirmarea plății Taxei de membru. 

5. SERVICIILE GENIUS DISPONIBILE PE eMAG: 

5.1. Produsele eligibile vândute prin intermediul website-

ul www.emag.ro, m.emag.ro sau aplicaţia eMAG şi identificate de catre Clientul 

eMAG Genius prin aplicarea filtrului eMAG Genius, optiunea “Livrat de eMAG” 

beneficiază de următoarele Servicii: 

1. Livrare prin curier (standard) gratuită, în localităţile menţionate în Anexa 1 

si Anexa 2 pentru comenzile care conţin Produse eligibile conform filtrului 

eMAG Genius, de cel puţin 100 lei (TVA inclus). 
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2. Livrare gratuită cu ridicarea personală a comenzii din easybox, pentru 

comenzile care conţin Produse eligibile pentru această modalitate de livrare 

in valoare de cel puțin 30 lei (TVA inclus), incepand cu data de 21.11.2022. ; 

Prin excepţie, pentru comenzile ce conţin Produse eligibile şi Produse care 

nu sunt eligibile pentru livrarea in easybox, vândute şi livrate de eMAG, 

Clientii vor putea alege exclusiv livrarea prin curier şi nu vor achita taxa de 

livrare aferenta, dacă comanda este de cel puțin 100 lei (TVA inclus) 

conform art. 5.1.1. 

3. Livrare în ziua următoare plasării comenzii (7 zile din 7, de luni până 

duminică), pentru comenzile plasate până la ora 22:00 cu livrare în 

București și care beneficiază de livrare prin curier (standard) sau livrare la 

easybox, gratuită, conform art. 5, pct. 5.1.2, ce conțin exclusiv produse 

eligibile conform filtrului eMAG Genius. Prin excepție, comenzile plasate în 

cursul zilei de vineri se vor livra sâmbătă doar dacă Clientul bifează “vreau 

livrare în weekend”, altfel se vor livra în cursul zilei de luni. Comenzile 

plasate în cursul zilei de de sâmbătă se vor livra duminică doar dacă Clientul 

bifează “vreau livrare în weekend”, altfel se vor livra în cursul zilei de luni. 

Comenzile cu livrare la easybox pot fi exceptate de la livrarea în ziua 

următoare plasării comenzii, în cazul în care nu există sertare disponibile la 

easybox-ul selectat de Cient. 

4. Livrare în ziua următoare plasării comenzii (6 zile din 7, de luni până 

sâmbătă), gratuită, conform art.5.1.1 și 5.1.2, ce conțin exclusiv produse 

eligibile conform filtrului eMAG Genius astfel: 

o pentru localitățile din Anexa 1 care beneficiază de livrare prin curier 

(standard) sau livrare la easybox (acolo unde această metodă de 

livrare este disponibilă): pentru comenzile plasate de duminică până 

vineri, până la ora 22:00 pentru localitatile din Anexa 1; 

o pentru localitățle din Anexa 2 care beneficiază de livrare prin curier 

(standard) sau livrare la easybox (acolo unde această metodă de 

livrare este disponibilă): pentru comenzi plasate de luni până vineri, 

până la ora 15:30 și pentru comenzi plasate duminica, până la ora 

15:00 



Pentru comenzile plasate sâmbătă, livrarea va avea loc în cursul zilei de luni. Prin 

excepție, comenzile plasate în cursul zilei de vineri se vor livra sâmbătă doar dacă 

Clientul bifează “vreau livrare în weekend”, altfel se livreaza în cursul zilei de luni. 

Comenzile cu livrare la easybox pot fi exceptate de la livrarea în ziua următoare 

plasării comenzii, în cazul în care nu există sertare disponibile la easybox-ul 

selectat de client. 

4. Livrare gratuită cu ridicarea personală a comenzii din showroom sau Poşta 

Română pentru comenzile care conţin Produse eligibile pentru aceste 

modalități de livrare,  in valoarea de minimum 30 lei (TVA inclus), incepand 

cu data de 21.11.2022. 

5. Retur gratuit în 60 de zile 

6. Livrare în ziua înregistrării comenzii, pentru comenzile plasate până la ora 

9:30, ce conțin exclusiv produse vândute de eMAG, cu livrare la easybox în 

București, valabila 7 zile din 7, de luni până duminică, cu excepția epuizării 

capacităților de livrare. 

5.2. Prin aplicarea filtrului eMAG Genius, optiunea “Toate produsele”, pe lângă 

Produsele eligibile menţionate la art. 5.1., sunt incluse şi Produse eligibile care 

beneficiază de următoarele Servicii: 

1. Livrare gratuită cu ridicarea personală a comenzii din easybox, pentru 

comenzile care conţin Produse eligibile pentru această modalitate de livrare 

in valoare de cel puțin 30 lei (TVA inclus), incepand cu data de 21.11.2022; 

Prin excepţie, pentru comenzile ce conţin Produse eligibile şi Produse care 

nu sunt eligibile pentru livrarea in easybox, vândute şi livrate de partenerii 

eMAG Marketplace, Clientii vor putea alege exclusiv livrarea prin curier şi 

vor achita taxa de livrare aferenta. 

2. Retur gratuit in 60 de zile pentru Produsele returnate in easybox si care au 

fost initial livrate in easybox. 

3. Retur in 60 de zile pentru Produsele returnate prin curier, pentru care se va 

achita taxa de retur aferentă. Beneficiul este valabil pentru produsele care 

au fost initial livrate in easybox. 



5.3. Pentru produsele care nu sunt eligibile, Clientii Genius vor plăti taxele de 

livrare si procesare a comenzilor. Taxele de livrare şi procesare sunt vizibile în coş 

pentru fiecare produs în parte. De asemenea, in functie de bunurile si serviciile din 

platforma eMAG, Clientii Genius pot beneficia in viitor si de alte beneficii. 

Actualizarea acestor beneficii va fi transmisa prin mesaj de tip SMS la numarul de 

telefon asociat contului de client eMAG sau/si prin e-mail. 

5.4. Persoanele juridice care achizitioneaza Produse eligibile beneficiaza de 

Serviciile mentionate in prezenta Sectiune, cu exceptia termenului de retur extins.  

5.5. Termenul de livrare va fi cel comunicat după finalizarea comenzii pentru 

comenzile care: au fost achitate prin eCredit sau OP (Ordin de Plată); includ 

produse care se află în stoc la furnizor; includ produse care nu se află într-unul din 

depozitele centrale eMAG; includ atât un Produs eligibil cât și produse neeligibile; 

includ produse care au disponibilitatea „precomanda”; au fost modificate după 

plasare cu privire la cantitate și/sau adresa de livrare. 

5.6. Serviciile pot suferi modificări în perioada derulării anumitor campanii (ex. 

Black Friday, Stock Busters, Crazy Days, etc.) sau în alte situații (ex. sărbători 

legale, greve, situații de forță majoră, calamități naturale, stare de urgență, etc.) în 

care Organizatorul sau companiile care asigură livrarea comenzilor sunt în 

imposibilitatea de a asigura livrarea în termenele menționate. 

5.7.  Schimbarea adresei de livrare poate duce la perceperea de taxe de transport, 

dacă noua adresă nu se află în localităţile menţionate în Anexa 1, respectiv Anexa 

2. 

5.8. Clienţii Genius care aleg plata comenzii la livrare (ramburs la curier sau plata 

cu card la easybox), vor achita taxa de procesare a plăţii la livrare. 

5.9. Programul eMAG Genius nu este destinat Clienţilor eMAG care achiziţionează 

produse în scopul revânzării sau pentru a fi livrate clienţilor sau potenţialilor 

clienţi ai acestora. 

5.10. Serviciile incluse în Program vor putea fi modificate de către Organizator, iar 

modificarea va fi adusă la cunostinţa Clienților Genius prin 



intermediul www.emag.ro, m.emag.ro sau in aplicatia eMAG cu cel puţin 10 zile 

înainte de intrarea în vigoare. Modificările vor produce efecte pentru viitor. 

5.11. Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita accesul la Serviciile 

mentionate  Sectiunea 5, atunci cand se constata un comportament neadevat, 

inclusiv, dar fara a se limita la retur repetat, comenzi neridicate sau anulate in mod 

repetat. De asemenea, Organizatorul va informa Clientul Genius printr-o notificare 

scrisa, apel sau prin posta electronica cu privire la aceasta decizie. 

6. SERVICIILE DISPONIBILE PE FASHION DAYS 

6.1. Produsele eligibile vândute prin intermediul, www.fashiondays.ro identificate 

de catre Clientul Genius beneficiază de următoarele Servicii: 

1. Livrare prin curier (standard) gratuită, în localităţile menţionate în Anexa 1 

si Anexa 2 pentru comenzile care conţin Produse eligibile, de cel puţin 100 

lei (TVA inclus). 

2. Livrare gratuită cu ridicarea personală a comenzii din easybox, pentru 

comenzile care conţin Produse eligibile pentru această modalitate de livrare 

in valoare de cel puțin 30 lei (TVA inclus), incepand cu data de 21.11.2022; 

3. Livrare în ziua următoare plasării comenzii (7 zile din 7, de luni până 

duminică), pentru comenzile plasate până la ora 22:00 cu livrare în 

București și care beneficiază de livrare prin curier (standard) sau livrare la 

easybox, gratuită, conform art.6.1.2, ce conțin exclusiv produse eligibile.  

4. Livrare în ziua următoare plasării comenzii (6 zile din 7, de luni până 

sâmbătă), gratuită, conform art.6.1.1 și 6.1.2, ce conțin exclusiv produse 

eligibile astfel: 

o pentru localitățile din Anexa 1 care beneficiază de livrare prin curier 

(standard) sau livrare la easybox (acolo unde această metodă de 

livrare este disponibilă): pentru comenzile plasate de duminică până 

vineri, până la ora 22:00 pentru localitatile din Anexa 1; 

o pentru localitățle din Anexa 2 care beneficiază de livrare prin curier 

(standard) sau livrare la easybox (acolo unde această metodă de 

livrare este disponibilă): pentru comenzi plasate de luni până vineri, 
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până la ora 15:30 și pentru comenzi plasate duminica, până la ora 

15:00 

4. Livrare gratuită cu ridicarea personală a comenzii din showroom sau  Poşta 

Română pentru comenzile care conţin Produse eligibile pentru aceste 

modalități de livrare,  in valoare de minimum 30 lei (TVA inclus), incepand 

cu data de 21.11.2022; 

5. Retur gratuit în 60 de zile 

6. Livrare în ziua inregistrarii comenzii, pentru comenzile plasate până la ora 

9:30, cu livrare prin curier în București, valabila 7 zile din 7, de luni până 

duminică, cu exceptia epuizarii capacitaților de livrare. Aceasta optiune de 

livrare este gratuita pentru comenzile prin curier cu valoare de minimum 

100 lei (TVA inclus). 

6.2. Persoanele juridice care achizitioneaza Produse eligibile beneficiaza de 

Serviciile mentionate in prezenta Sectiune, cu exceptia termenului de retur extins. 

6.3. Serviciile pot suferi modificări în perioada derulării anumitor campanii (ex. 

Black Friday, Epic Offers, XMAS in June/July, Mid Season Sale, End of Season Sale 

etc.) sau în alte situații (ex. sărbători legale, greve, situații de forță majoră, 

calamități naturale, stare de urgență, etc.) în care Organizatorul sau companiile 

care asigură livrarea comenzilor sunt în imposibilitatea de a asigura livrarea în 

termenele menționate. 

6.4. Schimbarea adresei de livrare poate duce la perceperea de taxe de transport, 

dacă noua adresă nu se află în localităţile menţionate în Anexa 1, respectiv Anexa 

2. 

6.5. Clienţii Genius care aleg plata comenzii la livrare (ramburs la curier sau plata 

cu card la easybox), vor achita taxa de procesare a plăţii la livrare. 

6.6. Programul eMAG Genius nu este destinat Clienţilor eMAG care achiziţionează 

produse în scopul revânzării sau pentru a fi livrate clienţilor sau potenţialilor 

clienţi ai acestora. 

6.7. Serviciile incluse în Program vor putea fi modificate de către Organizator, iar 

modificarea va fi adusă la cunostinţa Clienților Genius prin 



intermediul www.fashiondays.ro, m.fashiondays.ro sau in aplicatia FashionDays 

cu cel puţin 10 zile înainte de intrarea în vigoare. Modificările vor produce efecte 

pentru viitor. 

6.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita Serviciile mentionate 

in  Sectiunea 6, atunci cand se constata un comportament neadevat, inclusiv, dar 

fara a se limita la retur repetat, comenzi neridicate sau anulate in mod repetat. De 

asemenea, Organizatorul va informa Clientul Genius printr-o notificare scrisa, apel 

sau prin posta electronica cu privire la aceasta decizie. 

7. SERVICIILE GENIUS DISPONIBILE PE TAZZ 

7.1. Produsele vândute prin intermediul, www.tazz.ro identificate de catre Clientul 

Genius beneficiază de următoarele Servicii: 

– livrare gratuita pentru comenzi de minimum 50 lei plasate la restaurantele 

partenere marcate cu insemnul “Genius”, respectiv pentru comenzi de minimum 

100 lei plasate la ceilalti parteneri marcati cu insemnul “Genius” (ex. Hypermarket-

uri, farmacii, market, etc) in localitatile unde acest serviciu este active, conform 

Anexei 3; 

7.2. Serviciile incluse în Program vor putea fi modificate de către Organizator, iar 

modificarea va fi adusă la cunostinţa Clienților Genius prin 

intermediul www.tazz.ro si/ sau in aplicatia Tazz cu cel puţin 10 zile înainte de 

intrarea în vigoare. Modificările vor produce efecte pentru viitor. 

7.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita Serviciile mentionate in Sectiunea 

7, atunci cand se constata un comportament neadecvat, inclusiv, dar fara a se 

limita la comenzi neridicate sau anulate in mod repetat. De asemenea, 

Organizatorul va informa Clientul Genius printr-o notificare scrisa, apel sau prin 

posta electleiica cu privire la aceasta decizie. 

8. SERVICIILE GENIUS DISPONIBILE PE FRESHFUL  

8.1. Pe website-ul www.freshful.ro și în aplicația mobilă Freshful, clientul Genius 

beneficiază de următoarele Servicii: 
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– livrare gratuita pentru comenzi de minimum 150 lei (exclus tutun), in intervalele 

Genius semnalizate cu marcajul specific Genius pentru localitatile unde acest 

serviciu este disponibil, conform Anexei 4.  

8.2. Persoanele juridice care achizitioneaza Produse eligibile beneficiaza de 

Serviciile mentionate in prezenta Sectiune, cu exceptia termenului de retur extins. 

8.3. Serviciile incluse în Program vor putea fi modificate de către Organizator, iar 

modificarea va fi adusă la cunostinţa Clienților Genius prin 

intermediul www.freshful.ro, m.freshful.ro sau in aplicatia Freshful cu cel puţin 10 

zile înainte de intrarea în vigoare. Modificările vor produce efecte pentru viitor. 

8.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita Serviciile mentionate in Sectiunea 

8, atunci cand se constata un comportament neadecvat, inclusiv, dar fara a se 

limita la comenzi neridicate sau anulate in mod repetat. De asemenea, 

Organizatorul va informa Clientul Genius printr-o notificare scrisa, apel sau prin 

posta electleiica cu privire la aceasta decizie. 

9. MECANISMUL PROGRAMULUI 

9.1 Mecanismul Genius 12 luni 

9.1.1. Clienţii eMAG pot deveni Clienţi Genius, achitand online Taxa de membru de 

99 lei/an (TVA inclus) în secţiunea dedicată de pe website-ul www.emag.ro, 

m.emag.ro sau în aplicaţia eMAG. La momentul achitării Serviciului, Cardul va fi 

salvat ȋn aplicaţia eMAG, dacă se va selecta opţiunea Plăteşte cu card nou/Card 

nou şi va fi asociat Serviciului. Datele cardului de plata nu vor fi accesibile eMAG şi 

nici nu vor fi stocate de către de eMAG sau de către procesatorul de plăţi integrat 

ȋn site, ci doar de către instituţia de autorizare a tranzacţiei sau o altă entitate 

autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a 

cărei identitate Clientul va fi informat, anterior introducerii datelor. 

9.1.2. Clientul Genius va beneficia de acces la serviciile menţionate in Sectiunile 5 – 

8 pe o durată de 365 de zile de la data confirmării plății Taxei de membru sau până 

la data încetării calităţii de Client eMAG, oricare intervine mai devreme. 

http://www.freshful.ro/
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9.1.3. Ulterior, calitatea de membru în programul eMAG Genius va fi reînnoită 

automat, anual, prin debitarea Taxei de membru de pe cardul salvat in contul 

eMAG. 

9.1.4. Clientul Genius va fi notificat cu privire la data exactă a expirării perioadei de 

365 de zile şi cu privire la faptul că, la sfârşitul acestei perioade, i se va debita 

automat Taxa de membru de pe Cardul salvat in Cont , iar calitatea sa de membru 

Genius va fi extinsă pentru încă 365 de zile. 

9.1.5. În cazul în care Organizatorul nu are posibilitatea să debiteze automat Taxa 

de membru, Clientul Genius trebuie să ofere o nouă metodă de plată eligibilă; în 

caz contrar, calitatea de Client Genius va înceta. 

9.1.6. În cazul în care, din motive de ordin tehnic, debitarea automată nu a putut 

avea loc la expirarea termenului anterior menționat, Organizatorul va putea debita 

automat Taxa de membru de pe Cardul salvat în Cont în maximum 5 (cinci) zile de 

la momentul expirării termenului de 365 de zile al abonamentului Genius, fără 

notificarea suplimentara a Clientului. Dacă debitarea automată nu are loc în 

termenul de 5 (cinci) zile anterior menționat, Organizatorul va transmite o 

notificare Clientului Genius, pentru exprimarea acordului referitor la debitarea 

automată a Taxei de membru pentru o nouă perioadă de 365 de zile. 

9.1.7. În cazul în care Clientul Genius renunță să participe la Program înainte de 

împlinirea termenului de valabilitate de la activarea sau reactivarea Programului, 

Taxa de membru nu va fi returnată, iar până la expirarea termenului de 365 de 

zile, Clientul Genius va continua să beneficieze de access la Serviciile din Program. 

La împlinirea termenului de valabilitate, calitatea de Client Genius nu va mai fi 

prelungită automat, respectiv nici Taxa de membru nu va mai fi debitată automat 

de pe Card. 

9.1.8. Clientul eMAG care nu a reînnoit participarea în Program poate ulterior să 

solicite din nou înscrierea în Program, respectând conditiile de activare de la 

momentul solicitării. 

10. GENIUS FAMILY 



10.1. Clientul Genius poate sa ofere acces la Serviciile Genius disponibile in contul 

sau de client Genius unui membru al caminului / casei / familiei / gospodariei sale. 

Clientul Genius poate oferi acces la Serviciile Genius numai in cazul achizitionarii 

subscriptiei de 12 (douasprezece) luni.  

10.2. Membrul familiei caruia i se ofera acces la serviciile Genius va identifica in 

contul sau eMAG toate serviciile disponibile si in contul principal al Clientului 

Genius care a oferit accesul.  

10.3. Nu se poate oferi acces membrilor familiei cu varsta mai mica de 16 

(saisprezece) ani.  

10.4. Accesul la serviciile Genius va fi disponibil pentru membrul familiei pe toata 

perioada achitarii subscriptiei de catre clientul Genius care i-a oferit acces sau, 

dupa caz, pana la retragere accesului. In cazul in care clientul Genius renunta la 

subscriptie, debitarea cardului nu este posibila sau in orice alte cazuri de incetare 

mentionate in prezentul Regulament, va inceta si accesul membrului familiei la 

serviciile Genius.  

10.5. Clientul Genius poate schimba de cel mult 3 (trei) ori persoana careia ii ofera 

acces la beneficiile Genius conform prezentei Sectiuni, pe durata abonamentului. 

    

10. REGULAMENTUL PROGRAMULUI 

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui 

solicitant, pe website-urile www.emag.ro, www.fashiondays.ro, www.tazz.ro si 

www.freshful.ro, dar şi la adresa Organizatorului din Voluntari, Sos. Bucuresti 

Nord nr. 15-25, Et. 5, Swan Office Park, Windsor Building, 077190, Ilfov. 

11. FORŢA MAJORA ŞI CAZUL FORTUIT 

În orice situaţie de forţă majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total 

sau parţial, executarea şi continuarea Programului, Organizatorul va fi exonerat de 

răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această 

indeplinire va fi impiedicată. 

http://www.emag.ro/
http://www.fashiondays.ro/
http://www.tazz.ro/


12. ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA 

PROGRAMULUI 

Prezentul Program poate fi întrerupt, modificat, suspendat sau poate înceta în 

orice moment în cazul în care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul 

îsi rezervă dreptul de a modifica datele şi durata Programului şi va face public 

acest lucru. Orice acțiune dintre cele enumerate anterior va fi adusă la cunoştinţa 

publicului prin publicarea pe website-ul www.emag.ro. 

13. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE  

Informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc in 

cuprinsul Anexei 5 la prezentul Regulament. 

14. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI. LITIGII 

14.1. Răspunderea Organizatorului cu privire la îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul Regulament este limitată la valoarea ultimei Taxe de membru 

plătită de Clientul eMAG Genius. Această limitare a responsabilităţii va supravieţui 

anulării sau incetării calităţii de Client Genius. 

14.2. Prin participarea la acest Program, Clienții Genius sunt de acord să respecte 

si să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului 

Regulament. În funcție de bunurile și serviciile din platforma eMAG, Clienții Genius 

pot beneficia în viitor și de alte beneficii. Vom reveni cu o actualizare a acestor 

beneficii prin mesaj de tip SMS la numărul de telefon asociat contului de client 

eMAG sau/și prin e-mail. 

14.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Clienţii Genius se vor rezolva 

pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi 

soluţionate de instanţele judecatoreşti din București. 

15. ALTE REGLEMENTĂRI  

În caz de tentativă sau fraudă a oricaruia dintre website-

urile www.emag.ro, www.fashiondays.ro, www.tazz.ro sau www.freshful.ro abuz 

sau orice acte îndreptate împotriva şi la adresa Organizatorului, acesta îşi rezervă 

dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei şi tragerea la 

http://www.emag.ro/
http://www.emag.ro/
http://www.fashiondays.ro/
http://www.tazz.ro/
http://www.freshful.ro/


răspundere în condiţiile legii a celor vinovaţi, inclusiv, dar fără a se limita la 

excluderea Clienților Genius din Program. 

Forma actualizata a prezentului Regulament intră în vigoare la data de 18 

noiembrie 2022. 

DANTE INTERNATIONAL S.A. 

Prin VP Marketing 

Irina Pencea 

 

 

 

 

 


