
Как стават ПОРЪЧВАНЕТО, ПЛАЩАНЕТО и ДОСТАВКАТА на продукти? 

Само регистрирани собственици на Форевър бизнес купуват продукти с отстъпка и директно 

от компанията. Крайните потребители купуват чрез посредничеството на собственик на 

Форевър бизнес и на препоръчителни цени за клиенти без отстъпка. 

На преференциалните клиенти и собствениците на Форевър бизнес предлагаме няколко лесни 

начина за покупка на продукти от Форевър: 

Онлайн – вижте следващите две теми с подробни инструкции как да влезете в личния си 

профил във foreverliving.com и как да направите онлайн поръчка. Ще видите, че да купите 

любимите си продукти от нашия онлайн магазин е много лесно. Плащането може да бъде с 

наложен платеж, по банков път (платежно нареждане или вноска на каса) по сметка на 

Форевър България, интернет плащане с дебитна/кредитна карта Visa и MasterCard. 

Поръчки по телефона – обадете се на телефони 02 954 95 80 или 02 953 18 14 в рамките на 

работното ни време (от понеделник до петък: 9.00-17.00 ч.), като не забравяте да си подготвите 

следното: вашия регистрационен номер във Форевър, кодовете и бройките на продуктите, 

които искате да поръчате, как ще платите, какъв начин на доставка желаете, точен адрес, на 

който да изпратим поръчката ви. Плащането може да е с наложен платеж или по банков път. 

На място в Продуктовия център – заповядайте в нашия продуктов център в София в кв. Иван 

Вазов на ул. Бурел 41Б. Плащането става в брой или с дебитни/кредитни карти Visa и 

MasterCard, работещи в системата на БОРИКА. 

Поръчки по факс или електронна поща – изпратете ни факс на номер 02 954 96 68 или ни 

пишете на електронен адрес flpb@flp.bg. Плащането може да бъде с наложен платеж или по 

банков път. 

Не забравяйте, че минимална стойност на всяка поръчка за продукти е 88,00 лв. по цени за 

преференциални клиенти (с 5% отстъпка от препоръчителните цени за потребители). В тази 

сума се включват само продукти. Каталози и други маркетингови материали могат да се 

купуват самостоятелно без ограничения в сумата. Те не се включват при пресмятане на 

минималната стойност на заявката. 

БАНКОВА СМЕТКА НА ФЛП БЪЛГАРИЯ 

Райфайзенбанк   

IBAN: BG84RZBB91551061008228  

BIC: RZBBBGSF 

 

ЦЕНИ И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКИТЕ 

4,00 лв. - доставка до поискване от офис на Спиди в София (1 раб. ден след изпращане) 

5,00 лв. - доставка до адрес в София чрез Спиди (1 раб. ден след изпращане) 

5,00 лв. - икономична доставка до поискване от регионален офис на Спиди (2 раб. дни след 

изпращане) 

6,00 лв. - икономична доставка на адрес в България (2 раб. дни след изпращане) 

7,00 лв. - експресна доставка до поискване от регионален офис на Спиди (1 раб. ден след 

изпращане) 

8,00 лв. - експресна доставка на адрес в България (1 раб. ден след изпращане) 

 



Всички заявки попучени след 14:00 часа се обработват и изпращат на следващия работен ден, 

след като бъдат получени. Посочените цени са твърди и не се променят в зависимост от 

тежестта на колета и разстоянието, на което пътува. Те се включват в общата дължима сума за 

поръчката, която ще платите на куриера при доставка чрез наложен платеж или ще преведете 

по сметката на Форевър България. 

Забележка: молим имайте предвид, че в малките населени места куриерска компания Спиди 

извършва посещения по график, което може да промени сроковете на доставка. 

 

Ако имате въпроси не се колебайте да се свържите с нас: 

Тодор Токов 

E-mail: todor.tokov@gmail.com 

Моб.: 0878 848 313 

 


