
Кампания „ПОВТОРНО ЛАНСИРАНЕ НА ПО-СТАРИТЕ МОДЕЛИ“ 

ОБЩИ УСЛОВИЯ  

Период на промоцията: 20 септември - 30 септември 2022 

Здравейте! Ние сме FLIP и имаме специална промоция за вас – предлагаме удължен 
период за връщане с до 60 дни за всеки закупен телефон в периода 20.09 – 30.09.2022 

Допада ли ви тази промоция? Убедени сме в това, но за да участвате, трябва да 
отговаряте на някои условия, както е обяснено по-долу, включително в раздела „Често 
задавани въпроси“. 

1. Кои сме ние? Ние сме FLIP, онлайн платформа, която ще ви помогне да продадете 
стария си телефон без проблеми и безопасно да закупите използван телефон, 
проверен от специалисти. 

Вижте по-долу официалните юридически данни за нас: 

Компания организатор:  Фирма FLIP TECHNOLOGIES S.R.L. 

Адрес:    549 Stefan cel Mare St., Braila, Braila County, Румъния 

Търговски регистрационен номер: J09/664/2019 

Данъчен номер:    RO41451393 

2. Какво представлява промоцията? 

Искаме да бъдем винаги близо до нашите клиенти и да им предлагаме специални 
оферти, така че сме подготвили следната промоция в периода 20.09-30.09.2022   
(„Кампания“)  

- Всеки закупен телефон от flip.bg, без значение модела, ще може да се възползва 
от удължен период за връщане от 60 дни. 

Какво трябва да направите? Нужно е да закупите един телефон от платформата FLIP, за 
вас или за вашите близки. 

 



3. Често задавани въпроси 

Въпрос: Ще получа ли удължен период за връщане от 60 дни при покупката, на 
който и да е телефон в пеиода на кампанията? 

Да, ще получите удължен период за връщане от 60 дни за всеки закупен модел от flip.bg в 
периода на кампанията, 20 септември - 30 септември 2022. 

Въпрос: Имам ли лимит на броя на телефоните, които мога да закупя с това 
предимство? 

Не, можете да закупите колкото телефони желаете. 

4. По-ранно прекратяване на кампанията 
a. Кампанията може да бъде прекратена преди края на промоционалния период в 
случай на форсмажорно събитие. Форсмажорно събитие е такова събитие, което не може 
да бъде предвидено, контролирано или компенсирано от Организатора при обективните 
условия и с финансови средства, съответстващи на целите на Кампанията. 
Форсмажорното събитие освобождава страната, която се позовава на него, от всякаква 
правна и търговска отговорност, ако са спазени процедурните законови разпоредби. 
b. Кампанията може да бъде прекратена предварително в резултат на 
невъзможността на Организатора да изпълни поетите задължения в резултат на причини 
извън неговия контрол, включително неспособността на Организатора, по независещи от 
него причини, да осигури гладко протичане на Кампанията (включително чрез 
невъзможност за доставка на Продукти, независимо дали са били или не са били 
предоставени от трети страни/партньори/доставчици, с които Организаторът има 
партньорски отношения. 
c. Кампанията може да приключи по-рано или да бъде прекратена по всяко време на 
периода на промоцията също така въз основа на независимо и едностранно решение на 
Организатора, след като предварително бъде публично оповестен новият статус на 
Кампанията. 
d. За въпроси, които не са засегнати в настоящия документ, важат Общите условия 
на FLIP, които са достъпни на flip.bg 
e. Всички оплаквания, свързани с организирането и провеждането на Кампанията, 
може да се изпращат на следния адрес: contact@flip.bg не по-късно от 10 дни след края 
на периода на промоцията. 

Приятно пазаруване! 
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