
 

 

 

Magazinul online de electrocasnice 

și electronice   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magazinul online www.mobisector.com pune   

la dispoziția clienților nu doar o selecție bogată 

de dispozitive, ci și o atitudine corectă privind 

cumpărăturile online. 

Fiecare produs, prezentat detaliat pe site, posedă 

certificat de calitate, fiind oferit cu service în 

perioada de garanție la un centru de service. 

 

Scanați & Accesați Utilizați la: 

 
 

Techno Mobile Plus 
https://mobisector.com 

http://www.mobisector.com/


 
 

Cine suntem  
 

 

 

Activitatea principală a companiei “Tehno Mobil 

Plus” EOOD (CUI: 204893309), înmatriculată în 

Bulgaria, orașul Sofia, este legată de vânzările 

angro și en detail a următoarelor produse:   

 

Telefoane mobile   

Aspiratoare roboți  

 Laptopuri 

Tablete 

 Console de jocuri  

Jocuri, accesorii aferente acestora, etc.  

 

Magazinul online www.mobisector.com pune   

la dispoziția clienților nu doar o selecție 

bogată de dispozitive, ci și o atitudine corectă 

privind cumpărăturile online.  

Fiecare produs, prezentat detaliat pe site, 

posedă certificat de calitate, fiind oferit cu 

service în perioada de garanție la centru de 

service.  

 

 

De când suntem  
pe piața  

 

Deja 3 ani compania “Tehno Mobil Plus” EOOD, prin 

magazinul său online urmărește obiectivul său: cumpărături 

confortabile, comunicare bună, corectitudine și livrări 

rapide până la clienții. Toate produsele oferite în magazinul 

online prezintă o calitate extraordinară. 

Astfel, fiecare client ar putea vizualiza detaliat 

paletarul bogat de produse, a găsi produsul căutat 

și a-l “adăuga în coș”. Cumpărăturile sunt ușoare, 

rapide și comode.   

La apariția unor întrebări, consultanții site-ului sunt la linie 

pentru a vă furniza informațiile necesare în timp util.   

Specialiștii experimentați totodată îi asistă pe utilizatorii 

în procesul de instalare, conectare și exploatare a 

aparatelor achiziționate, obținându-se astfel 

concentrarea pe servicii personalizate prestate clienților.  



Care sunt produsele oferite de noi  
 

 

 

Compania “Tehno Mobil Plus” EOOD include în 

portofoliul său un asortiment larg de produse:  

 

Telefoane mobile   

Modelele oferite prezintă parametri diferiți, făcând parte din 

diferite clase de preț. Ele sunt smartphone-uri cunoscute pe 

plan mondial: Xiaomi, Oneplus , Blackview, Doogee, Iphone, 

Huawei, Meizu, Samsung, Vivo și altele.  Datorita navigării 

ușoare pe site, clienții ar putea compara repede și ușor 

modelele preferate, care corespund cerințelor lor. 

 

Aspiratoare 

În afara modelelor clasice de aspiratoare, sunt oferite 

și aspiratoare roboți moderne (iRobot, Xiaomi, Cecotec 

Conga, Lenovo, Ilife și altele), precum și consumabilele 

și accesoriile aferente acestora. Ele sunt o parte 

indispensabilă a conceptului de „casă inteligentă“. 

 

 

 

 

 

 

 

Laptopuri și tablete   

Aceste dispozitive ale giganților tehnologici  Apple și 

Xiaomi sunt confortabile și ușor de operat, oferite la 

prețuri foarte rezonabile. Ele sunt utilizate comod și 

confortabil nu doar la birou, dar și acasă, în parc, la 

cofetăria, practic peste tot.   

 

Camere de acțiune, electronice și aparate de 

fotografiat  

Cele mai noi camere, aparate de fotografiat și 

TV Box ale unor producători renumiți acordă 

posibilitatea fiecărui client a regăsi dispozitivul 

dorit la un preț exclusiv.    

 

Scootere electrice  

Rapide, elegante și moderne – magazinul electronic 

vă permite alegerea unor produse de două branduri 

recunoscute: Xiaomi și Archos. 



 

 

 

 

Brandurile oferite de noi   
Compania “Tehno Mobil Plus” EOOD oferă diferite tipuri de dispozitive de calitate 

superioară de branduri mondiale populare:   

 

 

 

 
Xiaomi 
Companie, care caută provocări noi, lansând pe piața 

dispozitive de tehnologie înaltă.  “MI” din brand 

înseamnă “Internet mobil”. Abrevierea prezintă și  

alte semnificații, inclusiv „Misiunea imposibilă“, 

întrucât Xiaomi face față multor provocări, căror 

realizare pare imposibilă la prima vedere.  Cu viziunea 

de a deveni „cea mai tare companie“ în inimii 

consumatorilor săi,  Xiaomi se angajează cu inovări 

continue, accentuate ferm pe calitate și eficiență. 

Compania creează fără milă produse incredibile la 

prețuri competitive.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecotec 
O companie solidă, specializată în fabricarea 

electrocasnicelor mici și a altor obiecte 

casnice. Aceasta dispune de soluții inteligente 

și inovative. Este vorbă de un paletar de produse 

bogat: aspiratoare roboți,  ustensile de bucătărie, 

dispozitive de relaxare, de fitness și cuptoare de 

bucătărie. Cecotec înregistrează o dezvoltare 

extraordinară din anul 1995 la nivel internațional 

datorita aparatelor excelente oferite de aceasta.   

ILIFE 

Ce înseamnă  „ILIFE“?  Această combinație de 

majuscula „I“ și cuvântul „LIFE“ reflectă  aspirația 

companiei pentru o viață mai bună. De ani de zile 

aspiratoarele sale ajută milioane de familii pe plan 

mondial la crearea unui mediu casnic curat. Compania 

folosește cele mai noi tehnologii, dezvoltând produse, care 

fac curățarea locuinței mai ușoară și mai eficientă. ILIFE 

face parte din producătorii de frunte pe scară 

mondială din industria curățării inteligente.  Aceasta 

dispune de centre interne de cercetare dezvoltare 

științifică în China și Hong Kong.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulefone 

Acesta face parte din marii producători de 

dispozitive mobile și accesorii de calitate 

superioară din China. Compania atacă piața 

din acest sector cu smartphone-urile sale 

de înaltă calitate la prețuri competitive, 

ceea ce are un impact pozitiv asupra 

prețului final al acestora. 

Ulefone oferă clienților săi actualizări 

frecvente, datorita cărora utilizarea software-

ului este mai stabilă și mai ușoară.  Smart-

phono-urile Ulefone satisfac cerințele și ale 

celor mai exigenți clienți.   



 

 

 

 

       Brandurile oferite de noi   
Compania “Tehno Mobil Plus” EOOD oferă diferite tipuri de dispozitive 

de calitate superioară de branduri mondiale populare:  

 
 

Blackview 
Compania este înființată în martie  2013  de  antreprenorul 

în serie Xu Ming (David Xu), care consideră că produsele 

tehnologice de înaltă calitate nu trebuie să coste o avere. Și 

dovedește această afirmație în practica.  

În ceea ce privește calitatea, toate dispozitivele companiei 

respectă standarde stricte și riguroase, fiind supuse unor 

procese de testare de calitate superioară, pentru garantarea 

fiecărui consumator că smartphone-ul sau accesoriile sale 

sunt de calitate superioară.  

Aspectul rafinat și funcționarea flexibilă ale produselor  

Blackview sunt adevărate.  

 

 

OPPO 

OPPO Electronics Corp. oferă următoarele linii de produse ale 

firmei:  MP3  playere, playere media portabile, televizoare 

LCD, cititoare de cărți electronice, playere DVD/Blu-ray și 

telefoane mobile.  Este una dintre cele mai importante 

companii chineze din lumea smartphone-urilor pe plan 

mondial. OPPO întotdeauna caută  o modalitate pentru 

îmbunătățirea vieții majorității oamenilor.  În anul 2019 

lansează primul smartphone 5G pe piețele europene.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Firma este înființată în anul 2013. Aceasta este al 

treilea brand al firmei  KVD International. DOO- 

GEE stă în spatele calității și experienței.  Firma 

controlează cu strictețe toate procesele de 

producție. Toate produsele de brandul DOOGEE 

sunt supuse unei serii de teste înainte de a fi 

lansate pe piața. Brandul crede în crearea unui 

telefon mobil care va fi impermeabil pentru 

totdeauna și niciodată nu va crea probleme în 

această privință.  Modelul actual al brandului 

posedă standardele IP68 și IP69K, cea ce înseamnă 

că este rezistent la lovituri și ar putea rezista la 

orice condiții atmosferice – lovituri,   

 

 

 
 

Oukitel 

OUKITEL este un brand foarte concentrat pe piața 

mondială.  Brandul se străduiește a produce 

telefoane cu un design de calitate și dimensiuni 

compacte. Toate produsele OUKI- TEL sunt bine 

echipate, cu un design simplificat. Scopul principal al 

companiei este ca toată lumea să se poată bucura de 

tehnologiile moderne. Următorul scop al firmei este în  

5 ani să fie în rândul celor 3 producători de top de 

smartphone-uri pe scară globală.   

 

 



 

 
 

Avantaj – service extraordinar  
Centru de service specializat pentru 

aspiratoare roboți   
 

 

Compania “Tehno Mobil Plus” EOOD face tot 

posibilul pentru a garanta că clienții aleg și cumpără 

doar produse de calitate superioară, de aceea orice 

dispozitiv oferit spre vânzare este însoțit de certificare 

și de garanția producătorului. Condițiile sunt 

menționate în cardul de garanției, datorita căruia  

produsele ar putea beneficia de service în orașul 

Sofia, la apariția unei probleme sau necesități în 

limitele perioadei de garanție indicate.  

Centrul de garanție al companiei din Sofia ar putea 

soluționa întotdeauna problemele apărute legate de 

dispozitivele cumpărate de client într-un mod optim 

pentru client.  

 Compania Tehno Mobil Plus cooperează cu 2 

centre de service pentru telefoane mobile din 

orașul Sofia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa companiei urmărește cu atenție    

Flexibilitate 
calitate produselor, livrarea acestora, depune    

eforturi pentru a lăsa doar emoții pozitive 

în rândul consumatorilor și un grad de 

satisfacție ridicat! Aceasta acceptă și 

crede în valorile companiei și depune 

eforturi pentru atingerea obiectivelor sale. 

 Misiunea companiei “Tehno Mobil Plus” 

EOOD este de a estima așteptările 

Clientului,  furnizând produse de calitate la 

prețuri optime, combinate cu servicii de 

primă clasă ! Obiectivul companiei este de a  

ajuta clienții și familiile acestora pentru a 

avea o viață fericită,  utilizând produse de 

tehnologie înaltă, care fac viața lor de zi cu 

zi mai ușoară. 



Prețuri avantajoase 
 

 

 

 

Compania “ Tehno Mobil Plus” EOOD oferă 

prețuri competitive, conformate puterii de 

cumpărare a consumatorului bulgar.  

Promoțiile actuale afirmă dorința sa de a se 

afirma ca un jucător principal pe piața la 

vânzarea dispozitivelor de tehnologie înaltă.   

 

Echipa formată de specialiști tineri și 

calificați întotdeauna furnizează informații 

actuale privind tuturor parametrilor 

produselor, precum și la prețurile maxime 

ale acestora, pentru realizarea reușită a 

cumpărăturilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plata 
 

 

Fiecare comanda, plasată la magazinul online  

mobisector.com, ar putea fi plătită prin modalitățile  

de plată menționate mai jos:  

 

- Plata prin ramburs la primirea produselor  

- Card de debit/ de credit  

- Transfer bancar  

- Credit aprobat de o instituție bancară.   

 

Compania “Tehno Mobil Plus” EOOD 

cooperează cu succes cu 3 instituții bancare:   

UniCredit Bulbank, TBI Bank , BNP Pariba.   



 

Corectitudine din partea 

noastră   
 

În cei trei ani pe piața,  compania  “Tehno Mobil Plus” 

EOOD întotdeauna a încercat a satisface la maxim 

nevoile clienților săi. Aceasta continuă dezvoltarea sa 

activă, oferind cele mai noi produse, lansate pe piața 

mondială în sectorul tehnologiilor înalte cu dezvoltare 

foarte rapidă. 
 

 

Avantajele de a face cumpărături de la 
magazinul online 

www.mobisector.com includ: 

Un asortiment bogat  

Pe magazinul online compania oferă o gamă largă de 

aparate electronice fabricate de producători de 

frunte, precum și servicii de calitate superioară.   

 

Garanție și service  

Toate produsele beneficiază de service de garanție   

Livrare rapidă 

Compania cooperează cu firma de curierat Econt, care 

livrează repede produsele achiziționate.   

 

Oferte promoționale și garanții cu perioade 

prelungite.  

Promoțiile regulate permit achiziționarea dispozitivelor dorite 

la prețuri foarte avantajoase.   

 

 

 

 

Înregistrare în scopuri de TVA 
 

 

 

 

 

Eliberarea facturilor este un aspect 

obligatoriu pentru fiecare afacere. Pentru 
toate produsele cumpărate de la magazinul 

online www.mobisector.com sunt eliberate 

facturi cu TVA.   

http://www.mobisector.com/
http://www.mobisector.com/


De ce ați alege  

www.Mobisector.com 
 

 

De ce este profitabil să faceți cumpărături 
de la magazinul online mobisector.com? 

 

 

Secretul se ascunde în cele trei 
cuvinte: SAVE, TIME, MONEY: 
economisiți timp și bani.  

Economisiți timp – selectarea unui produs la 

magazinul online necesită mai puțin timp față de  alegerea  

efectuată la magazinele fizice sau la un alt magazin 

online asemănător, în plus livrarea este foarte rapidă. 

 

Economisiți bani – prețurile prezintă raportul 

perfect față de calitatea produselor oferite. Ele sunt 

foarte competitive în anumite segmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Perioade de garanție prelungite  pentru 
unele produse 

 

 

La apariția unor defecțiuni pe durata perioadei de 

garanție, dispozitivele cumpărate sunt reparate 

gratuit, în condiția în care consumatorul 

respectă condițiile de exploatare și 

depozitare.  

Perioada de garanție este menționată în cardul 

de garanție, fiind stabilită individual pentru 

fiecare tip de produse. Este important de 

subliniat faptul că unele produse din magazin 

beneficiază de o perioadă de garanție prelungită.  

http://www.mobisector.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Date de contact: 

Tehno Mobil Plus EOOD 

sales @ mobisector.com 

www.mobisector.com 

 

 

Telefoane de contact : 

0876567216 

0876567217 

http://www.mobisector.com/
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