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Сканирай & Посети Използвай на:

Интернет магазинът www.mobisector.com 
предоставя на клиента не само огромен избор 
от устройства, но и коректно отношение при 
покупка онлайн.
Всеки продукт, подробно представен в него, 
има сертификат за качество и е с гаранционно 
обслужване към сервизен център.
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Кои сме ние

От колко време 
сме на пазара

Основната дейност на компания “Техно Мобил 
Плюс” ЕООД (ЕИК 204893309), регистрирана в  
България, гр. София, е свързана с продажба на 
едро и дребно на:

          Мобилни телефони

          Прахосмукачки роботи

          Лаптопи

          Таблети

          Гейм конзоли

          Игри, аксесоари за тях и др. 

Интернет магазинът www.mobisector.com 
предоставя на клиента не само огромен избор 
от устройства, но и коректно отношение при 
покупка онлайн.
Всеки продукт, подробно представен в него, 
има сертификат за качество и е с гаранционно 
обслужване към сервизен център.

От 3 години компания “Техно Мобил Плюс” ЕООД чрез 
своя онлайн магазин  следва своята цел:  комфортно 
пазаруване, добра комуникация, коректност и бързи 
доставки до клиентите. Всички продукти, предлагани 
в интернет магазина са с изключително качество. 
По тази причина всеки клиент обстойно може да 
се запознае с богатата палитра от стоки, да намери 
необходимия продукт и да го “добави в кошницата”. 
Пазаруването е лесно, бързо и удобно. 
При възникнали въпроси, консултантите към 
сайта  са на линия, за да дадат навременна 
информация. Опитните специалисти също помагат на 
потребителите в процеса на инсталиране, свързването 
и експлоатацията на закупеното оборудване. Така 
се постига фокусиране при персонализираното 
обслужване на клиентите. 



Какви продукти предлагаме

Компания  “Техно Мобил Плюс” ЕООД  в своето 
портфолио включва широк асортимент от налични 
продукти:

Мобилни телефони
Предлаганите модели са с различни параметри 
и в различен ценови клас. Това са смартфони на 
брандове, които са известни в цял свят: Xiaomi, 
Oneplus , Blackview, Doogee, Iphone, Huawei, Meizu, 
Samsung, Vivo и др. Чрез лесната навигация на 
сайта клиентите могат да сравнят лесно и бързо 
модели, които им харесват и отговарят на техните 
изисквания.

Прахосмукачки
Освен класически модели прахосмукачки, се 
предлагат и модерните тип роботи (iRobot, Xi-
aomi, Cecotec Conga, Lenovo, Ilife и др.), както и 
консумативи, и аксесоари за тях. Те са неотменна 
част от концепцията „умен дом“.

Лаптопи и таблети
Тези устройства на технологичните гиганти Apple 
и Xiaomi са комфортни и лесни за работа и са на 
изключително разумни цени. Удобно и комфортно 
се използват не само в офиса, но и в дома, в парка, 
в кафенето, практически навсякъде.

Екшън камери, електроника и фотоапарати
Най-новите камери, фотоапарати и TV Box на 
реномирани производители дават възможност на 
всеки клиент да открие желаното устройство на 
ексклузивна цена.

Електрически скутери
Бързи, елегантни и модерни – електронният 
магазин дава възможност за избор на две 
доказано добри марки: Xiaomi и Archos. 



Марки които предлагаме

Xiaomi 
Kомпания, която търси нови предизвикателства 
чрез пускане на пазара на високотехнологични 
устройства. “MI” в логото означава “Мобилен 
Интернет”. То има и други значения, включително 
„Мисията невъзможна“, защото Xiaomi се изправя 
пред много предизвикателства, които изглеждат 
невъзможни да се реализират на пръв поглед. С визия 
да бъде „най-готината компания“ в сърцата на своите 
потребители, Xiaomi се ангажира с непрекъснати 
иновации с непоколебим фокус върху качеството и 
ефективността. Компанията безмилостно изгражда 
невероятни продукти с конкурентни цени. 

Cecotec
Солидна компания, специализирана в малки 
електрически домакински уреди и други предмети 
за дома. Тя предлага интелигентни и иновационни 
решения. Става дума за широка палитра продукти: 
прахосмукачки роботи, кухненски съдове, уреди 
за релакс, фитнес и готварски печки. Cecotec се 
развива отлично от 1995 година на международно 
ниво със своите страхотни устройства. 

Компания “Техно Мобил Плюс” ЕООД предлага различни по вид 
висококачествени устройства от известни световни марки:

ILIFE
Какво означава „ILIFE“? Тази комбинация от главна 
буква „I“ и думата „LIFE“ отразява стремежа на 
компанията към по-добър живот. От години нейните 
прахосмукачките помагат на милиони семейства по 
света да създадат чиста домашна среда. Компанията 
използва най-новите технологии, разработвайки 
продукти, които правят почистването на дома 
още по-лесно и по-ефективно. ILIFE са един от 
водещите световни производители в индустрията за 
интелигентно почистване. Тя разполага с вътрешни 
научноизследователски и развойни центрове в Китай 
и Хонгконг. 

Ulefone 
Това е един от най-големите производители 
на висококачествени мобилни устройства и 
аксесоари в Китай. Компанията атакува пазара в 
този сектор със своите изключително качествени 
смартфони на конкурентни цени, което се отразява 
положително на крайната цена на устройствата. 
Ulefone предоставя на клиентите си чести 
актуализации, които правят софтуера по-стабилен 
и лесен за използване. Смартфоните Ulefone 
задоволяват и най-взискателните клиенти.



Blackview
Компанията е основана през март 2013 г. от серийния 
предприемач Xu Ming (David Xu), който вярва, че 
висококачествените технологични продукти не е нужно 
да  струват цяло състояние. И го доказва на практика. 
По отношение на качеството всички устройства 
на компанията следват строги високи стандарти 
и са с висококачествени процеси на тестване, за да 
се гарантира, че всеки потребител ще има чудесен 
смартфон или аксесоар. Наистина изисканият външен 
вид и гъвкавата работа на продуктите на Blackview 

Марки които предлагаме
Компания “Техно Мобил Плюс” ЕООД предлага различни по вид 

висококачествени устройства от известни световни марки:

OPPO
OPPO Electronics Corp. предлага следните 
продуктови линии на фирмата: MP3 плейъри, 
портативни медиа плейъри, LCD-телевизори, 
четци за електронни книги, DVD/Blu-ray плейъри 
и мобилни телефони. Това е една от водещите 
китайски компании в производството на 
смартфони в света. OPPO винаги търси начини да 
подобри живота на повече хора. През 2019 година 
прави старт на първия 5G смарттелефон на 
европейските пазари. 

Doogee 
Фирмата е основана през 2013 година. Тя е третата 
марка на фирмата KVD Интернешънъл. DOO-
GEE застава зад качеството и опита. Фирмата 
контролира стриктно всеки производствен процес. 
Всички продукти с марката DOOGEE минават през 
редица тестове преди да бъдат пуснати на широкия 
пазар. Марката вярва в създаването на мобилен 
телефон, който ще е водоустойчив завинаги и 
никога няма да създаде проблеми с това. Сегашния 
модел на марката притежава стандартите IP68 и 
IP69K, което означава, че е удароустойчив и може 
да устои на всяко едно атмосферно условие – удар, 

Oukitel 
OUKITEL е марка, която е силно съсредоточена 
към световния пазар. Марката се стреми да 
произвежда телефони с качествен дизайн и 
компактни размери. Всички продукти на OUKI-
TEL са добре оборудвани и с изчистен дизайн. 
Основна цел на фирмата е всеки да може да се 
наслади на съвременните модерни технологии. 
Следващата цел на фирмата е до 5 години да бъде 
сред топ 3 на производителите на смартфони в 
глобален мащаб. 



Предимство - силен сервиз
Сервизен център специализиран 

за прахосмукачки роботи

Гъвкавост 

Компания “Техно Мобил Плюс” ЕООД  прави 
всичко, за да гарантира, че клиентите избират 
и купуват само висококачествени стоки 
и затова всяко устройство, предлагано за 
продажба, е придружено от сертификация 
и гаранция от производителя. Условията 
са посочени в гаранционната карта, 
благодарение на която има възможност 
да се получи обслужване в сервиза в гр. 
София при възникнал проблем или нужда 
в гаранционния период, който е указан. 
Сервизният център на компанията в 
София винаги може да реши възникналите 
проблеми със закупеното оборудване по най-
добрия начин за клиента.

Фирма Техно Мобил Плюс работи с 2 сервиза 
за мобилни телефони в гр. София

Екипът на компанията внимателно следи 
за качеството на стоките, тяхната доставка, 
стреми се да остави само положителни 
емоции в потребителите и висока степен 
на удовлетвореност! Той приема и вярва в 
ценностите на компанията, полага усилия за 
постигане на целите  й. 

Мисията на  компания “Техно 
Мобил Плюс” ЕООД е да предвижда 
очакванията на Клиента, като 
предоставя качествени продукти 
на оптимално добри цени, съчетани 
с първокласно обслужване! Тя иска 
да  помогне на клиентите и техните 
семейства да имат щастлив живот, 
използвайки високотехнологични 
продукти, които улесняват 
ежедневието им.



Добри цени

Плащане

Компания “Техно Мобил Плюс” ЕООД 
предлага конкурентни цени, които са 
съобразени с покупателната възможност 
на българския потребител. Актуалните 
промоции потвърждават нейното желание 
да се утвърди като основен играч на пазара 
при продажби на високотехнологични 
устройства.

Екипът от млади и квалифицирани 
специалисти винаги предоставя актуална 
информация за всички параметри на 
стоките, както и ценовия им диапазон, за да 
се реализира успешна покупка. 

Всяка поръчката, направена в онлайн магазина 
mobisector.com, може да бъде заплатена по един от 
посочените начини:

- Наложен платеж при получаване на поръчката
- Дебитна/кредитна карта
- Банков превод
- Кредит след одобрение от финансова 
институция.

Компания “Техно Мобил Плюс” ЕООД работи 
успешно с 3 банкови институции: Уникредит 
Булбанк, TBI Банк , БНП Париба. 



Коректност от 
наша страна 

Регистрация по ДДС 

За трите години на пазара компания “Техно Мобил 
Плюс” ЕООД винаги се е стремяла максимално 
да удовлетвори нуждите на своите клиенти. Тя 
продължава активното си развитие, като предлага 
всички най-нови продукти, които излизат 
на световния пазар в този бързо развиващ се 
високотехнологичен сектор. 

Издаването на фактура е задължителна 
част от всеки бизнес. За всички закупени 
продукти от онлайн магазина 
www.mobisector.com се издават фактури с 
ДДС.

Предимствата да се пазарува в онлайн 
магазин 

www.mobisector.com включват:

          Богат асортимент
В онлайн магазина на компания има широка гама от 
електроника от водещи световни производители и 
висококачествено обслужване.
 
          Гаранция и сервизно обслужване
Всички стоки са с гаранционно обслужване.

          Бърза доставка
Компанията работи с куриерска фирма Еконт, която 
бързо доставя закупената стока.

          Промоционални оферти и удължени гаранции.
Редовните промоции са прекрасен начин да се закупи 
желаното устройство изключително изгодно. 



Защо да изберете 
www.Mobisector.com

Удължени гаранции на част от 
продуктите 

Разковничето е в три думи: SAVE, TIME, 
MONEY: пестите време и пари.

          Пестите време - изборът на продукт в онлайн 
магазина отнема много по-малко време, отколкото 
във физически или подобен онлайн магазин, а и 
доставката е бърза.

          Пестите пари - цените са в перфектно 
съотношение спрямо качеството на стоките, които 
се предлагат. Също така са силно конкурентни в 
определени сегменти. 

         

При възниквали неизправности по време 
на гаранционния период закупените 
устройства се ремонтират безплатно, при 
условие че потребителят спазва условията за 
експлоатация и съхранение.
Гаранционният срок е посочен в 
гаранционната карта, в която той се определя 
индивидуално за всеки тип продукт. Важно 
е да се подчертае, че някой от продуктите в 
магазина имат и удължена гаранция. 

Защо е изгодно да се пазарува от  
онлайн магазин mobisector.com?



Телефони за контакт :
0876567216
0876567217

Контакти :
Техно Мобил Плюс ЕООД
sales @ mobisector.com
www.mobisector.com


