
Избор на нов смартфон – какво трябва да 

знаем ? 

 

Светът на технологиите постоянно се 

развива, а когато говорим в частност за 

смартфоните, то това сякаш важи с още по-голяма сила. Телевизия, 

Интернет и списания ежедневно ни показват нови и нови модели, кой от 

кой по-хубави. Все по-честа гледка са и малчуганите, разполагащи с 

модерни смартфони.  

 

Помните ли какъв телефон имахте на тяхната 

възраст? 

 

овлияни от гореспоменатите факти или от някакви други 

свои убеждения, решавате, че е дошло времето, в което и 

вие сте заслужили един хубав и многофункционален 

смартфон.  

Дали, защото смятате, че настоящият ви е неактуален или защото ви е 

омръзнало да боравите с дребните клавиши от клавиатурата на вашия 

морално остарял телефон, вие вече сте взели решението, а това което 

остава е да изберете точния модел.  

Това обаче не винаги е лесна задача, имайки предвид наситения пазар 

за смартфони.  

 

 тази статия ще се постараем да ви ориентираме в 

направата на правилния избор, като ще избягваме да 

споменаваме каквито и да било конкретни модели. 
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Целта на написаното по-долу е да обобщи важните стъпки при 

направата на такава покупка .  

Все пак не всеки ден купуваме нов смартфон, нали? 

 

1. Пазаруването на изплащане е лесен и удобен начин да се сдобием 

с желания смартфон или мобилен телефон. Изберете желаният продукт 

от онлайн магазина на smartphones.bg, където с помощта на Jet Credit 

или Ти Би Ай кредит имате възможност да купите желаният от вас 

продукт, на равни месечни вноски, без да се ограничавате с 

разполагаемите пари в брой. 

2. Процедурата е максимално улеснена, като одобрението става в 

рамките на 1 час през работните дни. Специално изграден лизингов 

калкулатор ви позволява да прецените периода на лизинга, който е най-

подходящ за вашият бюджет. 

 

Възползвайте се от тази нова възможност  

в онлайн магазина на smartphones.bg, 

 за да имате телефон,  

от който наистина имате нужда,  

без да трябва да подписвате обвързващи договори 

 с мобилните оператори. 

 

Предимства на потребителски кредит за покупка на стоки : 

 Сигурен - с ясни и непроменящи се условия 

 Съобразен с индивидуалните нужди на клиента 

 Фиксирана лихва и непроменяща се вноска за целия период на 

кредита 

 Лична финансова консултация при избора на кредит 

 Лична консултация през целия период на изплащане 

 Специални предложения за лоялни клиенти 

  



Параметри на кредита : 

 Размер на кредита от 150 до 10 000 лв.  

 Срок на изплащане от 3 до 48 месеца 

 Само срещу лична карта 

 Без поръчител 

 Гратисен период от 15 до 45 дни 

 За всички лица навършили 18 години 

Минималната месечна вноска по кредита не може да бъде по малка от 20 
(двадесет) лева. 

      

  

 

 


