
Подаръчният ваучер /Gift card/ е платежен инструмент с авансово заплатена 
парична сума, които е възможно да бъде подарен/предостъпен на Ваш 
любим или близък човек! 

Идея за подарък за различни поводи, които предлага възможност за избор 
на повече от 600.000 комбинации от чанти и аксесоари на марката O bag!


РЕГЛАМЕНТ O bag Gift Card 

Ваучерът може да бъде закупен в магазините от търговската мрежа на 

O bag .store в България, както и онлайн на obag.bg, актуален списък с 
търговски обекти, техните контакти и работно време може да бъде намерен 
на интернет страница www.obag.bg


O bag ваучерът се зарежда с сума по време на покупката, като възможните 
суми са: 70лв., 100лв., 150лв., 200лв., 250лв. и 300лв., както и конкретно 
избрана сума (само за Ваучери закупени от търговската мрежа), валиден за 
срок от 6 месеца от датата на издаване, и не може да бъде използван и/или 
възстановен след изтичане на срокът.


Ваучерът може да се използва веднага след неговото зареждане, при 
зареждането клиентът получава фискален документ, или разписка за 
Пощенски Паричен Превод от куриер, удостоверяващ покупката с посочена 
начислена сума и дата на издаване, която ще се разглежда като начална 
дата на срокът на валидност (6 месеца).


Използването на Ваучер е еднократно, ако сумата на покупката 

/избрани продукти/ е с по-малка стойност от авансово заплатената сума, 
ресто не се възстановява, ако сумата на покупката е по-голяма от 
стойността на ваучерът, разликата може да бъде доплатена със 
стандартните методи на плащане в брой, с кредитна/дебитна карта.


Подаръчният Ваучер /Gift card/ не участва в промоции, намаления, отстъпки 
по програмата за лоялност, с изключение на специално предназначени 
кампании в определени периоди, съответно и надлежно съобщени на 
клиентите на O bag.


Клиенти част от програмата за лоялност използват съответната отстъпка при 
окончателен избор на продукти, сумата от ваучерът бива приспадната/
използвана след отстъпката.


В случей на повреда, загуба, кражба или неоторизирана употреба, картата 
не може да бъде блокирана/преиздадена и O bag не носи отговрност за 
претърпени вреди.


За повече информация, запитвания, жалби и други свързани с използването 
на O bag Gift Card, изпратете запитване до електронна поща: info@obag.bg

http://www.obag.bg
mailto:info@obag.bg

