Общи условия за потребителите на електронен магазин https://eshop.asdbg.com/
1. Потребителите на платформата ни имат достъп за преглед до повечето продукти ,
техните цени на дребно , документи за сваляне свободно и без регистрация.
2. За да отговорим на ваши запивания за продукти оферти или еднократни поръчки на
нас са ни необходими минимално количество лични данни, за връзка с вас. Това са
Име, телефон и имейл, който платформата съхранява до реализиране на услугата,
поръчката която желаете максимално 1 месец , след което ги изтрива автоматично.
Два дни преди заличаване на тези данни вие ще бъдете известен/а с опция да
предотвратите заличаването на профила ви заедно с цялата информация като
комуникация или вашите поръчки. След изтриване , профила не може да бъде
възстановен но вие може да създадете нов със същите лични данни.
3. Типове потребители :В нашата платформа за регистрацията се въвежда тип
потребител - тоест с каква цел ще се използват поръчваните продукти , за да получи
съответния потребител адекватна за целите му цена: Интернационално
потребителите са 2 типа B2C - "Business to client" и B2B "Business to Business". В
нашата платформа има следните типове клиенти:
1. Клиент на дребно - този тип потребител може да бъде фирма или физическо
лице с еднократни поръчка. Активен е веднага след регистрацията и може да
комуникира или поръчва продукти. Ще види и специална отстъпка при
онлайн поръчки на продукти.
2. Строително инвестиционна компания – този тип потребител може да бъде
само фирма . Администратора ще се свърже с него за да определи
персонална отстъпка за неговия профил , в зависимост от неговите
предпочитани продукти за поръчка онлайн или физически магазин.
3. Търговец на дребно - потребител, който поръчва чрез платформата стоки с
цел продажба . Условието е първата поръчка да е над 200 лв по цени на
дребно и над 10 продукта. След като се регистрира като такъв , той ще
може да свали от секция Download Търговските условия за поддържане на
този профил.
4. Производител - този тип потребител може да бъде само фирма .
Администратора ще се свърже с него за да определи персонална отстъпка за
неговоия профил , в зависимост от неговите предпочитани продукти за
поръчка онлайн или физически магазин. Това може да са производители на
метални изделия , врати, дограми, мебели и други.

5. Търговски агент – потребител, който получава висока търговска отстъпка ,
която може да използва да купува и препродава продукти , или да сподели
част от своята отстъпка раздавайки дигитални карти за отстъпка на свои
клиенти. Тези клиенти регистрирайки картата за отстъпка се асоциират от
портала като клиенти на агента , и той получава комисионна от техните
покупки в портала.

6. Ключар - персонализирани отстъпки за определени продукти
6. Бюджетна организация - специални отстъпки за бюджетни организации.
7. Сервизни фирми и техници - персонализирани отстъпки за тази категория
8. Дистрибутор - това са потребители , които поръчват продукти над 2000 лв (
без ДДС ) средно месечно и поддържат наличности от тези продукти .
Внимание : Потребителят се самоопределя и избира най-близкият до неговия профил
„тип потребител” , от предложените в процеса на регистрация, съобразен с тези
общи условия.
Администратора на платформата има право да промени типа потребител, ако
открие несъответствие с тези общи условия във всеки един момент.

