
Правила на кампанията ”До 80 лева повече при продажба на 
телефон” 

18.01– 14.02.2023 

Здравейте! Ние сме FLIP и имаме специална промоция за вас до 80 лева повече при 
продажба на телефон в нашият сайта flip.bg в периода 18.01– 14.02.2023, в зависимост от 
модела за продажба. iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, Huawei P30 Pro, Huawei P30 Pro 
Dual Sim, iPhone 11, Samsung Galaxy S20, iPhone SE 2020, Samsung Galaxy S20 5G, 
Samsung Galaxy S20 Plus 5G, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, 
Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21 5G Dual Sim, Samsung Galaxy S21 Plus 5G, 
Samsung Galaxy S21 Plus 5G Dual Sim, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Samsung Galaxy 
Note 20 Ultra 5G Dual Sim, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, 
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 Ultra Dual Sim, Samsung Galaxy 
S22 5G, Samsung Galaxy S22 5G Dual Sim, Samsung Galaxy S22 Plus 5G, Samsung Galaxy 
S22 Plus 5G Dual Sim, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Dual 
Sim, Samsung Galaxy S20 256 GB, Samsung Galaxy S20 Plus 256 GB, Samsung Galaxy S20 
5G 256 GB, Samsung Galaxy S20 Plus 5G 256 GB, iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 
Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max eSIM, iPhone 14 Pro eSIM, iPhone 14 Plus eSIM, 
iPhone 14 eSIM. 

Допада ли ви тази промоция? Убедени сме в това, но за да участвате, трябва да отговаряте 
на някои условия, обяснени по-долу. 

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: 

Наименование:                                    FLIP TECHNOLOGIES S.R.L. 

Адрес:                                Braila, str. Stefan cel Mare nr. 549, jud. Braila, Румъния 

Търговски регистрационен номер:       J09/664/2019 

 Данъчен номер:                                                  RO41451393 

2.          Какво представлява промоцията? Как да участвате и какви са условията за 
участие? 

Искаме да сме по-близо до нашите клиенти и да им предложим специални оферти, затова 
подготвихме и организирахме следните промоции: 

-   Можеш да вземеш до 80 лева повече, при условие, че регистрираш поръчка за продажба 
в период от 18.01– 14.02.2023, в сайта flip.bg и след това телефона да бъде продаден, без 
значение начина на продажба – нормална или моментална. 



- Стойността на офертата зависи от типа телефон и ще бъде комуникирана заедно с 
ориентировъчната оферта за продажба. Стойността на офертата остава непроменена, без 
значение от крайната цена определена от Flip, в следствие от физическата проверка на 
телефона.. 

- Не може да бъде изискано плащане към бенефициент, така както е било описано в 
Ориентировъчната ценова оферта, в случай, че Flip не приема телефона за продажба или 
продажба не е била извършена, без значение от причината.  

- Премията ще бъде заплатена заедно с Продажната цена, на датата и според общите 
условия на Flip относно плащането на тази цена.   

  

3. Прекратяване на кампанията 

3.1.        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. 

3.2    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. 

3.3    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. 

4.           Спорове 

4.1.        Възможни спорове между Организатора и участниците в кампанията ще се 
разрешават по взаимно съгласие, ако това не е възможно, споровете ще се решават от 
компетентните румънски съдилища. 

4.2.        Възможните рекламации във връзка с организацията и протичането на 
Кампанията, могат да се изпращат на следния адрес: contact@flip.bg, не по-късно от 14 
февруари 2023). След тази дата няма да разглежда повече оплаквания.  

5.           Данни за контакт 

За повече информация относно Кампанията ни пишете на адрес contact@flip.bg. 



Всичко, което не фигурира в тези Правила се допълва от разпоредбите на документа 
„Общи условия за ползване“, достъпен на уебсайта flip.bg. 

Приятно пазаруване! 

 

 


