
Regulament Campanie ISIC 

 

Perioada: 10 octombrie 2022 – 10 ianuarie 2023 

Salut! Noi suntem FLIP și am pregătit pentru tine o promoție specială în care, daca esti titularul 

unei legitimatii ISIC, ITIC, IYTC, EYC sau BYC poți beneficia de o reducere de 5% pentru 

achiziția în perioada 10 octombrie 2022 – 10 ianuarie 2023 a unui telefon pe site-ul flip.ro.  

Sună bine? Știm, dar pentru asta trebuie să îndeplinești anumite condiții, prezentate mai jos. 

1.              In primul rand, cine suntem? 

Noi suntem FLIP, platforma online care te ajută să-ți vinzi vechiul telefon fără bătăi de cap și 

să-ți achiziționezi în siguranță un telefon recondiționat și verificat de specialiștii Flip (experți în 

recondiționarea telefoanelor, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere 

estetic, folosind 30 de puncte de control acreditate.  

Datele noastre de identificare sunt urmatoarele: 

Denumire:    FLIP TECHNOLOGIES S.R.L. 

Sediu social:    Braila, str. Stefan cel Mare nr. 549, jud. Braila 

Numar Registrul Comertului: J09/664/2019 
 
CUI:     RO41451393 

2.              Cum functioneaza Campania? Cum poti participa? 

Vrem să fim aproape de clienții noștri și să le oferim beneficii speciale, așa că am pregătit si 

organizat pentru tine urmatoarea promotie: 

-   Poti beneficia de o reducere de 5% pentru achizitia in perioada 10 octombrie 2022 – 10 

ianuarie 2023 a unui telefon mobil pe platforma www.flip.ro, cu conditia sa fii titularul unei 

legitimatii ISIC, ITIC, IYTC EYC sau BYC si sa iti generezi codul de reducere pe site-ul 

www.isic.ro. 

- Ceea ce trebuie sa faci daca intentionezi sa beneficiezi de aceasta reducere, este ca in 

perioada 10 octombrie 2022 – 10 ianuarie 2023, sa intri pe site-ul www.isic.ro, sa accesezi 

rubrica dedicata Flip, sa introduci datele legitimatiei tale ISIC, ITIC, IYTC EYC sau BYC si sa 

parcurgi cei cativa pasi simpli la finalul carora ti se va genera un cod unic pentru reducerea 

Flip de 5%. 

- Pot beneficia de codul de reducere Flip de 5% atât titularii de legitimații ISIC, ITIC, IYTC 

EYC sau BYC care sunt deja Utilizatori sau Clienti ai Platformei Flip, cat si titularii acestor 

legitimații care isi creeaza acum cont pe platforma www.flip.ro, in scopul achizitionarii unui 

telefon recondiționat cu beneficiul reducerii de 5%.    

http://www.flip.ro/
http://www.isic.ro/
http://www.flip.ro/


- Codul unic de reducere de 5% va putea fi folosit pentru achizitia in perioada 10 octombrie 

2022 – 10 ianuarie 2023 a unui telefon recondiționat pe platforma www.flip.ro, prin 

introducerea codului in casuta “Adauga cod promo” din formularul de comanda. 

- Codul unic de reducere de 5% se va genera si este valabil doar in perioada 10 octombrie 

2022 – 10 ianuarie 2023 dar nu va putea fi folosit pentru achizitii pe durata Black Friday si pe 

cea a reducerilor de Craciun (Christmas Discounts), in cazul in care aceste doua ultime 

perioade de reduceri se suprapun cu cea a prezentei Campanii. La expirarea duratei prezentei 

Campanii promotionale, codurile de reducere de 5% neutilizate devin inactive si nu vor mai 

putea fi folosite pentru achizitii ulterioare. 

- Codul unic de reducere de 5% oferit in cadrul acestei campanii promotionale nu se aplica 

preturilor deja reduse si nu se cumuleaza cu alte oferte sau reduceri promotionale aplicabile 

produselor pentru achizitia carora se doreste a fi folosit și nu se cumulează cu alte oferte de 

tip voucher.  

- Avand in vedere ca generarea codului de reducere se face de catre partenerul nostru, 

detinatorul platformei www.isic.ro si emitent al legitimatiilor ISIC, ITIC, IYTC EYC sau BYC, 

Flip nu raspunde pentru eventuale erori sau disfunctionalitati ale acestei platforme si pentru 

eventuala imposibilitate temporara de generare a codului sau generarea incorecta a acestuia. 

- Pentru telefoanele achiziționate prin această ofertă se aplică toate beneficiile Flip, garanție 

12 luni, posibilitate de retur în 30 de zile, plată în rate, etc. 

3.              Întreruperea Campaniei 

3.1.           Campania poate înceta înainte de împlinirea duratei Campaniei în cazul producerii 

unui eveniment ce constituie forță majoră, certificat in conditiile legii. Forță majoră înseamnă 

orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator în 

condiții obiective și cu eforturi financiare proporționale cu scopul urmărit prin Campanie si care 

il exonereaza pe Organizator de raspundere pe durata evenimentului de forta majora.  

3.2 Campania poate înceta inainte de expirarea duratei sale inclusiv ca urmare a 

imposibilității Organizatorului de a asigura desfasurarea in conditii optime a acesteia sau in 

cazul in care Organizatorul nu isi poate îndeplini obligațiile asumate, din motive independente 

de voința sa.  

3.3 Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi 

suspendată oricând în baza deciziei unilaterale a Organizatorului, cu condiția ca incetarea sau 

suspendarea sa fie adusa in prealabil la cunostinta publicului. 

4.              Litigii 

4.1.           Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva 

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

instanțele judecătorești române competente. 

http://www.flip.ro/
http://www.isic.ro/


4.2.           Eventualele reclamații legate de organizarea și derularea Campaniei se vor putea 

trimite pe următoarea adresă: contact@flip.ro, nu mai tarziu de data de 10 ianuarie 2023. 

După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamatie. 

5.              Date de contact 

Pentru mai multe detalii despre Campanie, ne poți contacta la adresa contact@flip.ro. 

In tot ceea ce nu reglementeaza, prezentul Regulament se completeaza cu prevederile 

documentului “Termeni si Conditii”, disponibil pe site-ul flip.ro. 

Spor la cumpărare! 
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