Общи условия на кампанията „Горещо лятно предложение за
всеки iPhone“
01.08.2022 г. – 31.08.2022 г.
Здравейте! Ние сме FLIP и имаме специална промоция за Вас – предлагаме Ви
безплатен протектор за екрана (професионално поставен върху екрана на телефона от
нас) и защитен калъф за всеки iPhone, който закупите от нас по време на
промоционалния период (01.08.2022 г. – 31.08.2022 г.).
Звучи страхотно, нали? Знаем! Но за тази оферта има и някои правила и разпоредби,
които можете да видите по-долу. Също така в края ще намерите и някои въпроси и
отговори.

Компания:

FLIP TECHNOLOGIES S.R.L.

Адрес:

Strada Ștefan cel Mare nr. 549, Brăila,
Județul Brăila

Регистрация в Търговско-промишлената
камара:

J09/664/2019

Фирмен ИД:

RO41451393

1. Какво представлява промоцията?
Промоцията, от която можете да се възползвате в периода 01.08.2022 г. – 31.08.2022 г.,
Ви дава възможност да получите безплатен протектор за екрана (адаптиран и
поставен на екрана на Вашия телефон) и безплатен защитен калъф за всеки Apple
iPhone, който закупите от нашия уебсайт www.flip.bg през този период.
2.

Какви са условията за възползване от промоцията?

Вие, като Купувач, трябва да имате навършени 18 години, да заплатите цялата сума за
закупения телефон (онлайн с карта или с наложен платеж на куриера).
3.

Често задавани въпроси

Въпрос: Всички телефон iPhone от www.flip.bg ли отговарят на условията за
промоцията?

Отговор: Да
Въпрос: Ако не ми хареса телефона, мога ли да го върна?

Отговор: Да, имате право на безплатно връщане в рамките на 30 дни.
Въпрос: Протекторът на екрана ще бъде ли поставен правилно?

Отговор: Да, нашият технически екип ще се постарае да постави правилно всеки
протектор на екрана.
Въпрос: Има ли ограничение за броя на телефоните, които мога да закупя с тази
промоция?

Отговор: Не, няма ограничение.

4.

Прекратяване на кампанията

a.
Кампанията може да приключи преди края на периода на продължителност на
Кампанията в случай на събитие, представляващо форсмажорно обстоятелство,
включително в случай на невъзможност на Организатора, по независещи от неговата
воля причини, да осигури гладкото протичане на Кампанията (включително чрез
невъзможност за доставка на Продуктите, независимо дали са или не са предоставени
от трети лица/сътрудници/доставчици, с които Организаторът е в партньорство).
b.
Форсмажорно обстоятелство е всяко събитие, което не може да бъде
предвидено, контролирано или отстранено от Организатора при обективни условия и с
финансови усилия, пропорционални на целта, преследвана от Кампанията.
Кампанията може да приключи и в резултат на невъзможност на Организатора да
изпълни поетите задължения в резултат на независещи от него причини.
c.
Кампанията може да приключи и преди изтичането на определения период или
може да бъде преустановена по всяко време въз основа на свободно решение на
Организатора, при условие че той предварително съобщи за такава ситуация.
d.
Форсмажорните обстоятелства освобождават страната, която се позовава на
тях, от отговорност за срока на случая на форсмажорно обстоятелство, потвърдено от
Търговско-промишлената камара на Румъния.

5. Спорове

a.
Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в
Кампанията, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие или, ако това
не е възможно, споровете ще бъдат разрешавани от компетентните
румънски съдилища.
b.
Можете да изпращате всякакви оплаквания, свързани с
организацията и провеждането на Кампанията, на следния адрес:
contact@flip.bg. След тази дата Организаторът няма да разглежда
никакви жалби.
За повече информация относно възникнали спорове можете да се свържете с нас на
contact@flip.bg.
Приятно пазаруване!

