
Regulament Campanie ”Pachete Flip Business pentru companii”

Perioada Campaniei: 23.11.2022 – 20.12.2022

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

FLIP TECHNOLOGIES S.R.L., avand sediul in Braila, str. Stefan cel Mare nr. 549, jud. Braila,

RO41451393, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J09/664/2019 (”FLIP”), aduce la

cunostinta clientilor termenii si conditiile Campaniei ”Pachete Flip Business pentru companii”.

SECTIUNEA 2. MECANISM CAMPANIE. CONDITII

2.1. Participanti

Campania ”Pachete Flip Business pentru companii” se adreseaza tuturor clientilor sau

potentialilor clienti Flip – persoane juridice (”Participantii”).

2.2. Durata si Mecanismul Promotiei

Campania este disponibila in perioada 23 noiembrie 2022 – 20 decembrie 2022 (”Perioada

Campaniei”) si presupune acordarea unei reduceri de pana la 700 de lei la pachetele de

telefoane reconditionate, dupa cum sunt definite mai jos:

1. Pachet Office Premium

Pret standard FLIP pachet: 9.528 LEI (fara TVA)

Pret promotional pachet: 9.326 LEI (fara TVA)

MODEL TELEFON

PREȚ ÎNTREG

FĂRĂ TVA

(LEI)/UNITATE

UNITĂȚI

PACHET

PREȚ STANDARD

FĂRĂ TVA

(LEI)/PACHET

PREȚ REDUS

FĂRĂ TVA

(LEI)/PACHET

VALOARE

REDUCERE

FĂRĂ TVA (LEI)

/PACHET

Iphone 12

256GB, ca nou 3.176 3 9.528 9.326 202



2. Pachet Office Standard

Pret standard FLIP pachet: 12.695 LEI (fara TVA)

Pret promotional pachet: 11.995 LEI (fara TVA)

MODEL TELEFON

PREȚ ÎNTREG

FĂRĂ TVA

(LEI)/UNITATE

UNITĂȚI

PACHET

PREȚ STANDARD

FĂRĂ TVA

(LEI)/PACHET

PREȚ REDUS

FĂRĂ TVA

(LEI)/PACHET

VALOARE

REDUCERE

FĂRĂ TVA (LEI)

/PACHET

Iphone 11 pro

64GB, foarte bun 2.539 5 12.695 11.995 700

3. Pachet Office Standard

Pret standard FLIP pachet: 9.245 LEI (fara TVA)

Pret promotional pachet: 8.745 LEI (fara TVA)

MODEL TELEFON

PREȚ ÎNTREG

FĂRĂ TVA

(LEI)/UNITATE

UNITĂȚI

PACHET

PREȚ STANDARD

FĂRĂ TVA

(LEI)/PACHET

PREȚ REDUS

FĂRĂ TVA

(LEI)/PACHET

VALOARE

REDUCERE

FĂRĂ TVA (LEI)

/PACHET

Iphone XS max

64GB, foarte bun 1.849 5 9.245 8.745 500

4. Pachet Office Corporate

Pret standard FLIP pachet: 5.460 LEI (fara TVA)

Pret promotional pachet: 5.040 LEI (fara TVA)

MODEL TELEFON

PREȚ ÎNTREG

FĂRĂ TVA

(LEI)/UNITATE

UNITĂȚI

PACHET

PREȚ STANDARD

FĂRĂ TVA

(LEI)/PACHET

PREȚ REDUS

FĂRĂ TVA

(LEI)/PACHET

VALOARE

REDUCERE

FĂRĂ TVA (LEI)

/PACHET



Iphone 7

32GB, foarte bun 546 10 5.460 5.040 420

Indiferent de conditia telefonului (ex: ca nou, foarte bun), este important sa mentionam ca toate

telefoanele au fost verificate tehnic in peste 30 de puncte de control si functioneaza perfect.

Sanatatea bateriei este verificata sa fie la capacitate de varf (intre 80-100%) si nu este

influentata de conditia estetica. Conditiile estetice se refera strict la aspectul exterior al

telefoanelor, mai multe informatii despre conditiile estetice fiind disponibile in documentul

Termeni si Conditii care poate fi consultat la adresa:

https://cdn.flip.ro/documents/Terms-and-Conditions.pdf precum si in sectiunea Intrebari

Frecvente, accesibila la adresa https://flip.ro/intrebari-frecvente/.

In ceea ce priveste valoarea TVA, pentru produsele comercializate in cadrul Campaniei “Pachete

Flip Business pentru companii” si care sunt incluse in pachetele mentionate la art. 2.2, FLIP

aplica regimul special de taxare la cota de marja a profitului, reglementat de art. 312 Cod Fiscal.

2.3. Modalitate de inscriere

 

Pentru a beneficia de ofertele incluse in Campanie, persoanele juridice interesate trebuie sa

completeze pe Perioada Campaniei, formularul de contact  disponibil aici

https://flip.ro/business/cumpara/. Un reprezentant Flip Business va reveni in cel mai scurt timp

cu detalii pentru achizitionare.

SECTIUNEA 3. INTRERUPEREA 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

https://cdn.flip.ro/documents/Terms-and-Conditions.pdf
https://flip.ro/intrebari-frecvente/
https://flip.ro/business/cumpara/


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.

SECTIUNEA 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.

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

trimite pe următoarea adresă: business@flip.ro, nu mai tarziu de data de 30 decembrie 2022.

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

SECTIUNEA 5. DATE DE CONTACT

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

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

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

Flip își rezervă dreptul de a modifica prezentul document pe parcursul derulării Campaniei, dar

nu înainte de a anunța publicul prin intermediul website-ului https://flip.ro/. Pentru aducerea la

cunoștința publicului, Termenele și Condițiile campaniei vor fi publicate şi vor fi disponibile în

mod gratuit oricărei persoane interesate pe website-ul https://flip.ro/, pe toata durata

Campaniei.
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