
Regulament Campanie ”Până la 200 de lei extra la vânzarea unui 
telefon” 

 

16 martie – 31 martie 2023 

Salut! Noi suntem FLIP și am pregătit pentru tine o promoție specială în care îți oferim până la 
200 de lei extra la vânzarea unui telefon pe site-ul flip.ro în perioada 16 martie – 31 martie 2023, 
în funcție de modelul pus la vânzare. Modelele incluse în promoție sunt: iPhone 11 64 GB, iPhone 
11 128 GB, iPhone 12 64 GB, iPhone 13 Pro Max 128 GB, iPhone 13 Pro 128 GB, iPhone 13 
128 GB, iPhone 14 PRO 128 GB, iPhone 14 PRO MAX 128 GB, iPhone 14 PRO esim 128 GB, 
iPhone 14 PRO MAX esim 128 GB, iar oferta se aplica doar telefoanelor care se incadreaza in 
conditiile estetice Excelent sau Ca nou. 
 
 
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, verificat de experți. 

Datele noastre de identificare sunt următoarele: 

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 si ce obligatii ai? 

Vrem să fim aproape de clienții noștri și să le oferim beneficii speciale, așa că am pregătit si 
organizat pentru tine următoarea promotie: 

-   Poți beneficia de până la 200 de lei extra, cu condiția sa înregistrezi în perioada 16 martie – 31 

martie 2023, telefonul pentru vânzare prin platforma flip.ro și ulterior telefonul să fie vândut, 
indiferent de tipul vânzării – standard sau instantă. Modelul telefonului trebuie sa fie unul dintre 
cele enumerate mai sus si sa fie incadrat in conditiile estetice Excelent sau Ca nou. 

- Valoarea beneficiului diferă in functie de tipul telefonului si de tipul vânzării alese și iti va fi 
comunicata impreuna cu Oferta estimativa de Pret. Valoarea beneficiului ramane nemodificata, 
indiferent de valoarea pretului final, comunicat de Flip in urma verificarii fizice a telefonului. 



- Nu poti solicita plata beneficiului, asa cum ti-a fost comunicat prin Oferta estimativa de Pret, in 
cazul in care Flip nu accepta telefonul pentru vanzare sau vanzarea nu are loc, indiferent de 
motiv. 

- Beneficiul iti va fi achitat impreuna cu Pretul Vanzarii, la data si conform regulilor generale Flip 
care guverneaza plata acestui pret.   

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. 

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 14 februarie 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 vânzare! 

 

 

 

 

 

 


