ANALIZA PRETURI PENTRU CAMPANIA TV Flip „Nou e pe moment. Smart e permanent.”
Pretul NOU

Pretul FLIP Ca Nou

Pretul NOU/pentru telefon nou nu este pretul care trebuie platit pentru achizitionarea
Produsului prin Platforma Flip ci are doar caracter orientativ, pentru informarea corecta
a persoanelor interesate de achizitionarea respectivului Produs.

Pretul FLIP Ca Nou*** este pretul la care persoana interesata poate
achizitiona pe Platforma Flip telefonul, dar reconditionat. Produsul
este verificat si reconditionat de specialistii Flip, astfel incat
functioneaza la parametrii tehnici optimi, conform specificatiilor
producatorului si a celor publicate pe Platforma, diferenta fata de un
produs nou fiind, de cele mai multe ori, doar de ordin estetic (poate
prezenta la exterior urme de uzura), diferente care in functie de gravitate
duc la incadrarea produsului intr-una din categoriile estetice prezentate pe
site.

Pretul NOU/pentru telefon nou este pretul mediu pentru un produs purtand aceeasi marca cu
a Produsului vandut pe Platforma Flip dar care nu a mai fost pus la comercializare, nou si
sigilat, calculat saptamanal, in mod independent, de Flip, ca medie aritmetica a preturilor de
vanzare afisate de 4 magazine online, selectate de Flip ca fiind de referinta pentru piata
romaneasca, din perspectiva ofertei de produse, a vizibilitatii si a volumului de vanzari. Pretul
NOU/pentru telefon nou ia in calcul preturile de vanzare afisate la momentul analizei, tinand
cont de eventualele discounturi sau promotii ale magazinelor de referinta, in vigoare la
momentul colectarii de catre Flip a informatiei si este valabil o saptamana. Pentru claritate, Flip
nu poate fi tinut raspunzator in cazul unor modificari de pret aparute ulterior efectuarii analizei.
Formula de calcul pentru Pretul NOU este:
Pretul NOU = ( X* + Y* + Z* + W*) : 4
*reprezinta pretul de vanzare al magazinului X, Y, Z, W pentru produsul nou

Exemplificare** calcul Pret NOU:

***FLIP Ca Nou reprezinta o marca depusa spre inregistrare de catre Flip
Technologies S.R.L.

Pretul FLIP Ca nou este stabilit in mod independent de catre Flip conform
politicii sale comerciale, este aplicabil categoriei estetice „bun” **** si
poate fi cu pana la 40% mai mic decat Pretul NOU al aceluiasi produs.
**** Avand in vedere existenta a 4 (patru) categorii estetice pentru produsele
comercializate de Flip, descrise in Termeni si Conditii, pentru o decizie informata si
corecta de tranzactionare, te rugam ca daca intentionezi sa achizitionezi un
produs de pe Platforma Flip, sa verifici categoria estetica a acestuia si sa te asiguri
ca este in acord cu ceea ce iti doresti pentru produsul respectiv.

Pret NOU Samsung Galaxy S10 = (2400 lei + 2500 lei + 2350 lei + 2350 lei) : 4 = 2400
Pret NOU Iphone 13 = (3999 lei + 4087 lei + 4299 lei + 4299 lei) : 4 = 4200
**exemplificarea ia in calcul valori ipotetice de pret

Pretul NOU/telefon nou afisat pentru produse in Campanie are ca data de referinta a
calculului data de 19.09.2022. Pe perioada Campaniei este calculat conform regulilor de
mai sus, conform datelor colectate saptamanal, dar va fi modificat doar in cazul in care
se diminueaza cu mai mult de 10% fata de valoarea la data de referinta.

FLIP garanteaza nivelul Pretului FLIP Ca nou pe toata durata
Campaniei, pentru produsele incluse in Campanie si disponibile in
stocul Flip. Flip nu garanteaza disponibilitatea tuturor produselor din
Campanie pe toata durata acesteia ci doar in functie de stocurile
existente.

Pentru orice informatie detaliata despre calculul Pretului NOU pe perioada Campaniei,
ne puteti contacta la contact@flip.ro.

Prezentul document se completeaza cu reglementarile din Termeni si Conditii, disponibile pe site-ul www.flip.ro.

